ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี

คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้
1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 43,264,932.43 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 39,572,747.29 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 14,609,659.13 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 2 โครงการ รวม
97,601.32 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จานวน 27,999,639.58 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
74,657.94 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

124,000.70 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จานวน

307,361.52 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน

จานวน

1,022,135.00 บาท

จานวน
จานวน

79,000.00 บาท
4,300.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุน

จานวน
จานวน

14,619,160.64 บาท
11,769,023.78 บาท
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2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 64,512.00 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จานวน 19,315,050.31 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
6,953,806.21
งบบุคลากร
จานวน
6,773,474.50
งบดาเนินงาน
จานวน
3,515,309.60
งบลงทุน
จานวน
691,040.00
งบเงินอุดหนุน
จานวน
1,381,420.00
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0.00
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 64,512.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 4,741,200.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ปร

คาแถลงงบประมาณ
บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2566
รบร ร วนต บล น ย
ภ ล นธ
วดลพบร

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2564

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ

ร

74,657.94

70,510.00

175,000.00

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ
นญ ต

124,000.70

230,490.00

175,700.00

มวดร ยได

307,361.52

345,000.00

400,000.00

1,022,135.00

980,000.00

1,049,600.00

79,000.00

58,000.00

53,700.00

4,300.00

2,000.00

4,500.00

1,611,455.16

1,686,000.00

1,858,500.00

14,619,160.64

14,214,000.00

14,141,500.00

14,619,160.64

14,214,000.00

14,141,500.00

11,769,023.78

11,100,000.00

12,000,000.00

11,769,023.78

11,100,000.00

12,000,000.00

27,999,639.58

27,000,000.00

28,000,000.00

ทรพย น

มวดร ยได
รพ ณชย

ธ รณูปโภ แล

มวดร ยได บ็ด ตล็ด
มวดร ยได

ทน

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษ ด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด น ด นน
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

5

2566

2
2564

2565

2566

งบกลาง

6,953,806.21

7,378,930.00

7,139,690.00

งบบุคลากร

6,773,474.50

10,020,060.00

10,212,000.00

งบดา นินงาน

3,515,309.60

7,360,610.00

7,108,810.00

691,040.00

531,100.00

1,862,500.00

1,381,420.00

1,709,300.00

1,677,000.00

19,315,050.31

27,000,000.00

28,000,000.00

งบลงทุน
งบ งินอุดหนุน
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ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลเขาน้อย
อาเภอลาสนธิ จัง วัดลพบรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริ าร ่วนตาบล ขาน้อย
อา ภอลา นธิ จัง วัดลพบรี
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

8,272,800

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

745,940

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,240,010

แผนงาน าธารณ ข

407,000

แผนงาน ังคม ง คราะ

498,320

แผนงาน ค ะและชมชน

300,000

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชมชน

362,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ

291,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา

3,010,760

แผนงานการ กษตร

486,320

แผนงานการพาณิชย

1,246,160

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

7,139,690
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

28,000,000
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น : 1/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ
นต บ น
ภ นธ
ด พบุ
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ

งบกลาง

รวม

งบกลาง

7,139,690

7,139,690

บ

7,139,690

7,139,690
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น : 2/10

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารทั่วไป

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

3,298,320

376,080

2,239,380

355,320

6,269,100

มื )

1,361,520

0

0

0

1,361,520

)

1,936,800

376,080

2,239,380

355,320

4,907,580

1,452,200

5,200

424,800

1,000

1,883,200

ต บแทน

116,200

5,200

169,800

1,000

292,200

ใช

605,000

0

172,000

0

777,000

ดุ

493,000

0

83,000

0

576,000

ธ ณูปโภ

238,000

0

0

0

238,000

0

0

60,500

0

60,500

ุภณฑ

0

0

60,500

0

60,500

งบ งินอุดหนุน

60,000

0

0

0

60,000

น ุด นุน

60,000

0

0

0

60,000

4,810,520

381,280

2,724,680

356,320

8,272,800

น ดื น (ฝ่
น ดื น (ฝ่ ป
งบดา นินงาน

งบลงทุน

รวม
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น : 3/10

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งบ
งบบุคลากร
น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน
ใช
ดุ
รวม

รวม

290,940

290,940

290,940

290,940

455,000

455,000

45,000

45,000

395,000

395,000

15,000

15,000

745,940

745,940
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น : 4/10

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน งานศึกษาไม่กาหนด
กับการศึกษา
และประถมศึกษา
ระดับ

งบ
งบบุคลากร

รวม

1,874,400

0

0

1,874,400

1,874,400

0

0

1,874,400

235,000

1,621,610

0

1,856,610

3,000

0

0

3,000

232,000

601,610

0

833,610

ดุ

0

906,000

0

906,000

ธ ณูปโภ

0

114,000

0

114,000

งบ งินอุดหนุน

0

1,449,000

60,000

1,509,000

น ุด นุน

0

1,449,000

60,000

1,509,000

2,109,400

3,070,610

60,000

5,240,010

น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน
ใช

รวม
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น : 5/10

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบดา นินงาน

รวม

407,000

407,000

ต บแทน

120,000

120,000

ใช

280,000

280,000

7,000

7,000

407,000

407,000

ดุ
รวม
แผนงานสังคมสง คราะห์

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานสวัสดิการสังคม
กับสังคมสง คราะห์ และสังคมสง คราะห์

งบ
งบบุคลากร
น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน
ใช
รวม

รวม

355,320

0

355,320

355,320

0

355,320

1,000

142,000

143,000

1,000

0

1,000

0

142,000

142,000

356,320

142,000

498,320
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น : 6/10

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

งบ

รวม

งบดา นินงาน

300,000

300,000

ใช

300,000

300,000

300,000

300,000

รวม
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

งบดา นินงาน

รวม

312,000

312,000

50,000

50,000

ใช

262,000

262,000

งบ งินอุดหนุน

50,000

50,000

น ุด นุน

50,000

50,000

362,000

362,000

ต บแทน

รวม

14

น : 7/10

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

90,000

173,000

263,000

ใช

90,000

173,000

263,000

งบ งินอุดหนุน

0

28,000

28,000

น ุด นุน

0

28,000

28,000

90,000

201,000

291,000

รวม
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น : 8/10

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร
น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน
ใช
ดุ
งบลงทุน
ท่ดนแ

่
รวม

งานก่อสร้าง

รวม

896,760

0

896,760

896,760

0

896,760

282,000

180,000

462,000

62,000

0

62,000

180,000

80,000

260,000

40,000

100,000

140,000

0

1,652,000

1,652,000

0

1,652,000

1,652,000

1,178,760

1,832,000

3,010,760
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น : 9/10

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานส่ง สริมการ กษตร

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

355,320

0

355,320

355,320

0

355,320

21,000

80,000

101,000

1,000

0

1,000

20,000

80,000

100,000

งบ งินอุดหนุน

0

30,000

30,000

น ุด นุน

0

30,000

30,000

376,320

110,000

486,320

น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน
ใช

รวม
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น : 10/10

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานกิจการประปา

รวม

170,160

170,160

170,160

170,160

926,000

926,000

1,000

1,000

45,000

45,000

ดุ

130,000

130,000

ธ ณูปโภ

750,000

750,000

150,000

150,000

150,000

150,000

1,246,160

1,246,160

น ดื น (ฝ่ ป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน
ใช

งบลงทุน
ุภณฑ
รวม
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อย
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
8,272,800
745,940
5,240,010
407,000
498,320
300,000
362,000
291,000
3,010,760
486,320
1,246,160
7,139,690
28,000,000
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายวิศาล จันทรศาล)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อย
อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................
(นายดุสิต ศิริวราศัย)
ตาแหน่ง นายอาเภอลาสนธิ
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วนท่พมพ : 26/8/2565 14:13:37

น : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2566
รบร ร วนต บล น ย
ภ ล นธ
วดลพบุร
รายรับจริง
ปี 2563
หมวดภาษีอากร
ภ ษท่ดนแล ่ ปลู ร
ภ ษป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ธรรม นยมใบ นุญ ต ร ย ุร
ธรรม นยม ็บแล นมูลฝ ย
ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ธรรม นยม ร ม รรบ ลื ต้ ม ช ภ ท ถ่น รื ผู
บร รท ถ่น
ธรรม นยมใบ นุญ ตปร บ รน้ มน ชื้ พล
ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ย ร รท บ
ปรบ รผด ญญ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บ้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ปี 2564

ปี 2565

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2566

16,703.00
43,086.00
59,789.00

16,539.94
58,118.00
74,657.94

20,510.00
50,000.00
70,510.00

533.84 %
-10.00 %

130,000.00
45,000.00
175,000.00

2,764.50
115,440.00
390.00

2,240.70
119,480.00
680.00

2,500.00
120,000.00
390.00

0.00 %
0.00 %
53.85 %

2,500.00
120,000.00
600.00

0.00

0.00

5,000.00

-100.00 %

0.00

1,600.00
0.00
103,790.00
223,984.50

1,600.00
0.00
0.00
124,000.70

1,600.00
1,000.00
100,000.00
230,490.00

0.00 %
0.00 %
-50.00 %

1,600.00
1,000.00
50,000.00
175,700.00

344,657.83
344,657.83

307,361.52
307,361.52

345,000.00
345,000.00

15.94 %

400,000.00
400,000.00

21

วนท่พมพ : 26/8/2565 14:13:37

น : 2/3

รายรับจริง
ปี 2563
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
ร ยได ปร ป
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
นท่มผู ุทศใ
ย
ร ร ดซื้ ด
ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ยท ดตล ดทรพย น
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษรถยนต
ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. ด รรร ยได
ภ ษธุร ฉพ
ภ ษ รรพ มต
ภ ลว แล ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม
ภ ลว แร
ภ ลว ปิโตร ลยม
ธรรม นยมแล ใชน้ บ ด ล
รวมหมวดภาษีจัดสรร

ปี 2564

ปี 2565

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2566

992,405.00
992,405.00

1,022,135.00
1,022,135.00

980,000.00
980,000.00

7.10 %

1,049,600.00
1,049,600.00

0.00
93,500.00
22,600.00
116,100.00

0.00
75,500.00
3,500.00
79,000.00

0.00
55,000.00
3,000.00
58,000.00

100.00 %
-9.09 %
16.67 %

200.00
50,000.00
3,500.00
53,700.00

1,600.00
1,600.00

4,300.00
4,300.00

2,000.00
2,000.00

125.00 %

4,500.00
4,500.00

424,085.08
9,112,541.91
1,455,033.95
48,823.47
2,589,794.66
1,530.00
49,356.51
22,967.37
0.00
13,704,132.95

443,000.79
9,674,938.23
1,632,843.20
47,660.45
2,747,685.82
510.00
56,355.99
15,156.16
1,010.00
14,619,160.64

400,000.00
9,700,000.00
1,500,000.00
50,000.00
2,500,000.00
1,500.00
42,000.00
20,000.00
500.00
14,214,000.00

5.00
0.00
6.67
2.00
-8.00
-33.33
7.14
20.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%

420,000.00
9,700,000.00
1,600,000.00
51,000.00
2,300,000.00
1,000.00
45,000.00
24,000.00
500.00
14,141,500.00
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รายรับจริง
หมวดเงินอุดหนุน
น ุด นุนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวด

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

11,525,855.00
11,525,855.00
26,968,524.28

11,769,023.78
11,769,023.78
27,999,639.58

11,100,000.00
11,100,000.00
27,000,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
8.11 %

ปี 2566
12,000,000.00
12,000,000.00
28,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2566
รบร ร วนต บล น ย
ภ ล นธ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

วดลพบร

28,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

175,000 บาท

นวน

130,000 บ ท

นวน

45,000 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

175,700 บาท

ธรรม นยมใบ นญ ต ร ย ร

นวน

2,500 บ ท

นวน

120,000 บ ท

นวน

600 บ ท

นวน

1,600 บ ท

นวน

1,000 บ ท

นวน

50,000 บ ท

รวม

400,000 บาท

นวน

400,000 บ ท

ภ ษท่ดนแล ่ ปลู ร
ปร ม ณ รร ยรบม

ว ป 2564

ภ ษป้ ย
ปร ม ณ รร ยรบน ย ว ป 2564

ปร ม ณ รร ยรบม

ว ป 2564

ธรรม นยม ็บแล นมูลฝ ย
ปร ม ณ รร ยรบม

ว ป 2564

ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ปร ม ณ รร ยรบน ย ว ป 2564
ธรรม นยมใบ นญ ตปร

บ

รน มน ช พล

ปร ม ณ รร ยรบ ท บ ป 2564
ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ย ร รท บ
ปร ม ณ รร ยรบม

ว ป 2564

ปรบ รผด ญญ
ปร ม ณ รร ยรบม

ว ป 2564

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บย
ปร ม ณ รร ยรบม

ว ป 2564
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น : 2/3

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

รวม

1,049,600 บาท

นวน

1,049,600 บ ท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

53,700 บาท

นท่มผู ทศใ

นวน

200 บ ท

นวน

50,000 บ ท

นวน

3,500 บ ท

รวม

4,500 บาท

นวน

4,500 บ ท

ร ยได

ปร ป

ปร ม ณ รร ยรบ ท บป 2564

ปร ม ณ รร ยรบม
ย

ว ป 2564

ร ร ดซ ด

ปร ม ณ รร ยรบน ย ว ป 2564
ร ยได บ็ด ตล็ด ่น ๆ
ปร ม ณ รร ยรบ ท บป 2564
หมวดรายได้จากทุน
ยท ดตล ดทรพย น
ปร ม ณ รร ยรบม

ว ป 2564

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

14,141,500 บาท

ภ ษรถยนต

นวน

420,000 บ ท

นวน

9,700,000 บ ท

นวน

1,600,000 บ ท

นวน

51,000 บ ท

นวน

2,300,000 บ ท

นวน

1,000 บ ท

นวน

45,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบน ย ว ป 2564
ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ.
ปร ม ณ รร ยรบม

นดแผน

ว ป 2564

ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. ด รรร ยได
ปร ม ณ รร ยรบม

ว ป 2564

ภ ษธร ฉพ
ปร ม ณ รร ยรบม

ว ป 2564

ภ ษ รรพ มต
ปร ม ณ รร ยรบน ย ว ป 2564
ภ

ลว แล

ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม

ปร ม ณ รร ยรบม
ภ

ว ป 2564

ลว แร

ปร ม ณ รร รบน ย ว ป 2564
25
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ภ
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ลว ปิโตร ลยม

ปร ม ณ รร ยรบม
ธรรม นยมแล

นวน

24,000 บ ท

นวน

500 บ ท

ว ป 2564

ใชน บ ด ล

ปร ม ณ รร ยรบน ย ว ป 2564
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
น ด นนท่วไป
ปร ม ณ รร ยรบ ม

รวม

12,000,000 บาท

นวน

12,000,000 บ ท

ว ป 2564
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริ ารสวนตาบลเขาน้อย
อาเภอลาสนธิ จัง วัดลพบุรี
รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

78,119

56,347

60,800

56.25 %

95,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

3,439

3,910

4,000

0 %

4,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

4,134,400

4,349,900

5,016,000

1.7 %

5,101,200

เบี้ยยังชีพความพิการ

1,046,400

1,087,200

1,166,400

-1.41 %

1,150,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

27,000

30,000

30,000

40 %

42,000

143,999.99

968,344.21

606,030

-52.36 %

288,739

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0

0

318,000

0.63 %

319,996

คาใช้จายในการจัดการจราจร

0

0

3,000

-33.33 %

2,000

เงินคาตอบแทนรางวัลนาจับผู้กระทาผิด
กฎ มายจราจรทางบก

0

0

3,000

-100 %

0

เงินสารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) องค์การบริ ารสวนตาบลเขาน้อย

138,000

138,105

138,100

-0.97 %

136,755

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

157,000

320,000

0

0 %

0

รวมงบกลาง

5,728,357.99

6,953,806.21

7,345,330

7,139,690

รวมงบกลาง

5,728,357.99

6,953,806.21

7,345,330

7,139,690

รวมงบกลาง

5,728,357.99

6,953,806.21

7,345,330

7,139,690

รวมแผนงานงบกลาง

5,728,357.99

6,953,806.21

7,345,330

7,139,690

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080

514,080

0

0 %

0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

403,480

27.41 %

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

42,120

42,120

36,620

15.02 %

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

42,120

42,120

34,620

21.66 %

42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

86,400

86,400

62,800

37.58 %

86,400

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

1,022,400

936,000

492,400

1,707,120

1,620,720

1,029,920

2,210,582

2,485,400.8

799,800

76.25 %

1,409,640

89,300

4,193.7

0

100 %

84,000

เงินประจาตาแ นง

126,000

42,000

42,000

200 %

126,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

0

220,020

0

0 %

0

389,760

813,000

297,600

2.54 %

305,160

24,000

48,120

12,000

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,839,642

3,612,734.5

1,151,400

1,936,800

รวมงบบุคลากร

4,546,762

5,233,454.5

2,181,320

3,298,320

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

4,800

4,000

-100 %

0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

4,000

0 %

4,000

21,600

21,600

37,000

191.89 %

108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

37.45 %

ปี 2566
676,800
1,361,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

6,300

30,000

30,600

51,300

246,751.67

54,611.96

82,000

143.9 %

200,000

18,000

15,000

16,000

275 %

60,000

13,610

3,540

13,800

8.7 %

15,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

37,408

840

48,400

65.29 %

80,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริ ารงานและ
การปฏิบัติงานของผู้บริ าร สมาชิกสภา
องค์การบริ ารสวนตาบล พนักงานสวน
ตาบล พนักงานจ้างและผู้นาชุมชน

79,100

0

0

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

-33.33 %

4,200
116,200

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาใช้จายในการจัดทาเว็บไซต์องค์การ
บริ ารสวนตาบลเขาน้อย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริ ารและการ
ปฏิบัติงานของผู้บริ าร สมาชิกสภาองค์การ
บริ ารสวนตาบล พนักงานสวนตาบล
พนักงานจ้าง และผู้นาชุมชน

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

0

0

0

100 %

200,000

34,044

45,282

80,000

-37.5 %

50,000

428,913.67

119,273.96

240,200

69,256

61,063

80,000

0 %

80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

2,033

4,630

5,000

0 %

5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

60,490

14,851

70,000

-57.14 %

30,000

480

325

3,000

0 %

3,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

15,900

20,000

60,000

0 %

60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

114,760

132,225

156,100

60.15 %

250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

1,538

6,401

10,000

0 %

10,000

38,760

26,840

50,000

0 %

50,000

0

984

3,000

66.67 %

5,000

303,217

267,319

437,100

104,559.65

100,001.99

102,400

66.02 %

170,000

0

0

2,000

-50 %

1,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

605,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุกอสร้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

493,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

คาบริการโทรศัพท์

1,289.35

1,448.78

2,000

0 %

2,000

คาบริการไปรษณีย์

59,169.6

32,958

40,000

0 %

40,000

20,544

21,293

25,000

0 %

25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

185,562.6

155,701.77

171,400

238,000

รวมงบดาเนินงาน

947,693.27

572,894.73

900,000

1,452,200

0

15,000

0

0 %

0

11,200

0

0

0 %

0

0

0

2,200

-100 %

0

50,800

0

0

0 %

0

0

0

11,000

-100 %

0

5,400

0

0

0 %

0

0

50,000

0

0 %

0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงขาเ ล็ก จานวน 20 ตัว
จัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 7 ตัว
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น รือแบบ
แขวน ขนาด 40,000 บีทียู
จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอกสาร ประตู 2 บาน
จานวน 2 ชุด
จัดซื้อโต๊ะไม้สา รับทางาน 1 ชุด
จัดซื้อโต๊ะยาวสแตนเลสทั้งตัว กว้าง 75 ซม.
ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. จานวน 10 ตัว
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
จัดซื้อรถยนต์สวนกลาง รถบรรทุกดีเซล
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซี
ซี รือกาลังเครื่องยนต์ สูงสุดไมต่ากวา 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
จานวน 1 คัน

0

0

850,000

-100 %

0

0

0

6,500

-100 %

0

0

0

40,000

-100 %

0

10,800

0

0

0 %

0

0

0

6,400

-100 %

0

2,300.5

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง

0

0

17,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง

16,150

16,500

0

0 %

0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงลากจูงพร้อมไมโครโฟน
ขนาด 15 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จานวน 1 ซุ้ม
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อตู้ทาน้าเย็น-น้าร้อน
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จานวน 1
ลัง
จัดซื้ออางล้างจาน 1 ลุม 1 ที่พัก พร้อมขา
ตั้งฯ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (ink Tank
Printer) จานวน 2 เครื่อง

15,200

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 1 เครื่อง

0

0

7,500

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา
(18 น้า / นาที) จานวน 1 เครื่อง

0

0

2,600

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง

2,250

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง

0

0

5,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
(480 Watts)

0

5,970

0

0 %

0

จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 12.00 เมตร จานวน 1 ลัง

0

0

50,000

-100 %

0

จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 8.00 เมตร จานวน 1 ลัง

0

0

40,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

114,100.5

87,470

1,038,200

0

รวมงบลงทุน

114,100.5

87,470

1,038,200

0

ครุภัณฑ์สนาม
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ าร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง) อาเภอลาสนธิ (สานักงานสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอลาสนธิ)
จัง วัดลพบุรี

0

0

25,000

0 %

25,000

0

35,000

35,000

0 %

35,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ าร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนของ อปท. (สถานการกลาง) อ.ลา
สนธิ (สนง.สงเสริมการปกครองท้องถิ่น อ
.ลาสนธิ) จ.ลพบุรี

25,000

25,000

0

0 %

0

อุด นุน โครงการ การจัดงานรัฐพิธี
ประเพณีวัฒนธรรม และสาธารณการกุศล
ตาง ๆ อาเภอลาสนธิ จัง วัดลพบุรี (อุด
นุนอาเภอลาสนธิ)

35,000

0

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

60,000

60,000

60,000

60,000

รวมงบเงินอุดหนุน

60,000

60,000

60,000

60,000

เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการ การจัดงานรัฐพิธี และประเพณี
วัฒนธรรม (อุด นุนอาเภอลาสนธิ)
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไป

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

5,668,555.77

5,953,819.23

4,179,520

4,810,520

0

0

350,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

350,000

376,080

รวมงบบุคลากร

0

0

350,000

376,080

0

0

1,000

0 %

1,000

0

0

6,300

-33.33 %

4,200

รวมค่าตอบแทน

0

0

7,300

5,200

รวมงบดาเนินงาน

0

0

7,300

5,200

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

0

0

357,300

381,280

536,640

0

368,060

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

7.45 %

376,080

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

306.22 %

1,495,140
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0

0

12,375

72.12 %

21,300

เงินประจาตาแ นง

0

0

42,000

0 %

42,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

205,380

0

232,920

3.25 %

240,480

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

357,310

0

327,040

24.5 %

407,160

31,207

0

25,305

31.59 %

33,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,130,537

0

1,007,700

2,239,380

รวมงบบุคลากร

1,130,537

0

1,007,700

2,239,380

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

58,350

67,950

60,000

33.33 %

80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

22,680

0

4,000

0 %

4,000

0

0

5,200 1,284.62 %

72,000

0

0

14,400

92,130

82,050

83,600

42,230

16,462

130,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

-4.17 %

13,800
169,800

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

-53.85 %

60,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

คาจ้างเ มาบริการพนักงานชั่วคราว

0

0

0

100 %

72,000

คาจ้างเ มาบริการพนักงานชั่วคราว

48,000

0

0

0 %

0

34,058

0

30,000

0 %

30,000

7,800

6,126

10,000

0 %

10,000

132,088

22,588

170,000

29,531.6

30,804.6

60,000

-33.33 %

40,000

1,200

1,800

3,000

0 %

3,000

29,140

35,850

40,000

0 %

40,000

รวมค่าวัสดุ

59,871.6

68,454.6

103,000

83,000

รวมงบดาเนินงาน

284,089.6

173,092.6

356,600

424,800

9,600

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น รือแบบ
แขวน ขนาด 40,000 บีทียู

50,800

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอกสารประตู 2 บาน

10,200

11,000

11,000

3.64 %

11,400

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

172,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้ทางาน 6 ตัว
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
จัดซื้อตู้เ ล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ชุด

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

12,000

0

0

0 %

0

6,300

0

0

0 %

0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน จานวน 1
เครื่อง

0

16,850

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานัก
งาน

0

0

0

100 %

17,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2* จานวน 1 เครื่อง

0

0

30,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
แบบแครยาว

0

0

0

100 %

23,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา
(18 น้า/นาที)

0

0

0

100 %

2,600

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา
ชนิด Network (28 น้า/1 นาที) จานวน 1
เครื่อง

0

0

8,900

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง

0

1,990

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง

0

0

2,500

0 %

2,500

จัดซื้อโต๊ะเ ล็กสา รับทางาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2566

0

0

0

4,000

รวมค่าครุภัณฑ์

88,900

29,840

52,400

60,500

รวมงบลงทุน

88,900

29,840

52,400

60,500

รวมงานบริหารงานคลัง

1,503,526.6

202,932.6

1,416,700

2,724,680

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

355,320

รวมงบบุคลากร

0

0

0

355,320

0

0

0

รวมค่าตอบแทน

0

0

0

1,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

1,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

356,320

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

7,172,082.37

6,156,751.83

5,953,520

8,272,800

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

355,320

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

100 %

1,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

71,500

109.29 %

149,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0

0

21,300

0 %

21,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

108,000

0 %

108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

0

12,000

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

212,800

290,940

รวมงบบุคลากร

0

0

212,800

290,940

13,440

33,600

50,000

-20 %

40,000

0

0

1,000

400 %

5,000

13,440

33,600

51,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

45,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0

0

5,000

0 %

5,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ชวงเทศกาล

12,394

19,446

30,000

0 %

30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

232,512

0

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0

0

0

100 %

150,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0

0

0

100 %

200,000

โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุก
เฉิน

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ลักสูตรจัดตั้ง

0

0

230,000

-100 %

0

0

0

10,000

0 %

10,000

244,906

19,446

295,000

0

0

140,400

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

395,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
วัสดุเครื่องดับเพลิง

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2566

0

14,300

0

15,000

รวมค่าวัสดุ

0

14,300

140,400

15,000

รวมงบดาเนินงาน

258,346

67,346

486,400

455,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

258,346

67,346

699,200

745,940

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

258,346

67,346

699,200

745,940

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

258,000

869,760

4.86 %

912,000

เงินวิทยฐานะ

0

0

0

100 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

659,340

668,360

30.53 %

872,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

46,500

48,000

0 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

963,840

1,586,120

1,874,400

รวมงบบุคลากร

0

963,840

1,586,120

1,874,400

0

0

5,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

-40 %

3,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

20,000

0

0

25,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

2,380

50,000

0 %

50,000

คาจ้างเ มาบริการรักษาความปลอดภัย

0

66,000

72,000

0 %

72,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

0

0

0

100 %

30,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

0

0

30,000

166.67 %

80,000

รวมค่าใช้สอย

0

68,380

152,000

232,000

รวมงบดาเนินงาน

0

68,380

177,000

235,000

0

33,700

0

รวมค่าตอบแทน

-100 %

0
3,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน จานวน
2 เครื่อง

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น
(Multifunction) จานวน 1 เครื่อง

0

7,450

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง

0

3,980

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

45,130

0

0

รวมงบลงทุน

0

45,130

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

0

1,077,350

1,763,120

2,109,400

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

241,260

0

0

0 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

661,560

0

0

0 %

0

48,000

0

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

950,820

0

0

0

รวมงบบุคลากร

950,820

0

0

0

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

17,000

0

0

17,000

0

0

9,000

0

0

0 %

0

72,000

0

0

0 %

0

0

0

10,000

0 %

10,000

24,680

0

30,000

0 %

30,000

4,375

0

5,000

0 %

5,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (กิจกรรม
ประกอบอา ารอยางงาย, กิจกรรมโครง
งานวิทยาศาสตร์)

0

0

2,000

-100 %

0

โครงการเยี่ยมบ้านเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0

0

5,000

-100 %

0

รวมค่าตอบแทน

0 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการรักษาความปลอดภัย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการจัดสภาพแวดล้อมภายใน - ภาย
นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการทัศนศึกษาแ ลงเรียนรู้นอกสถาน
ที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลเขาน้อย
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้
ปกครอง
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

โครงการสงเสริมการเรียนรู้นอก ้องเรียน

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการสงเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย
สา รับเด็กเล็ก

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการสงเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก
มัดใ ญ สา รับเด็กปฐมวัย

0

0

20,000

0 %

20,000

450,519

400,378

571,070

-7.79 %

526,610

535

0

0

0 %

0

561,109

400,378

683,070

15,000

15,000

40,000

0 %

40,000

0

0

3,000

0 %

3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

24,754

17,764

845,240

-0.62 %

840,000

คาอา ารเสริม (นม)

624,318.9

573,336.98

0

0 %

0

วัสดุกอสร้าง

0

0

5,000

100 %

10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

3,000

0 %

3,000

1,935

0

10,000

0 %

10,000

666,007.9

606,100.98

906,240

64,510.75

62,622.86

120,000

-16.67 %

100,000

0

0

5,000

-40 %

3,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

601,610

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

906,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2566

9,737

8,239

11,000

11,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

74,247.75

70,861.86

136,000

114,000

รวมงบดาเนินงาน

1,318,364.65

1,077,340.84

1,725,310

1,621,610

3,200

0

0

0 %

0

28,080

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

31,280

0

0

0

รวมงบลงทุน

31,280

0

0

0

1,212,824

1,221,420

1,423,800

รวมเงินอุดหนุน

1,212,824

1,221,420

1,423,800

1,449,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,212,824

1,221,420

1,423,800

1,449,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3,513,288.65

2,298,760.84

3,149,110

3,070,610

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อโต๊ะอา ารเด็ก 6 ที่นั่ง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนสวนราชการ

1.77 %

1,449,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
อุด นุนโครงการคายคุณธรรม-จริยธรรม
สา รับนักเรียน

0

0

60,000

0 %

60,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

60,000

60,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

60,000

60,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

0

0

60,000

60,000

รวมแผนงานการศึกษา

3,513,288.65

3,376,110.84

4,972,230

5,240,010

0

0

120,000

0

0

120,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

0 %

120,000
120,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ าการมีเพศ
สัมพันธ์กอนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ใน
วัยรุน

0

0

20,000

0 %

20,000

โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุก
เฉิน

0

0

0

100 %

20,000

โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

0

0

100,000

0 %

100,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก

79,792

61,700

80,000

0 %

80,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

48,055

46,420

50,000

20 %

60,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใ ้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และการจัดทา น้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง

16,445

0

0

0 %

0

0

10,407

0

0 %

0

144,292

118,527

250,000

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอา าร
รวมค่าใช้สอย

280,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

0

0

7,000

0 %

7,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

7,000

7,000

รวมงบดาเนินงาน

144,292

118,527

377,000

407,000

58,000

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

58,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

58,000

0

0

0

อุด นุนโครงการสาธารณสุขมูลฐานประจา
มูบ้าน

0

0

37,500

รวมเงินอุดหนุน

0

0

37,500

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

37,500

0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

202,292

118,527

414,500

407,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

202,292

118,527

414,500

407,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องพน มอกควัน

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
-100 %

0

51

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565 14:14

น้า : 26/51

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

293,700

20.98 %

355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

293,700

355,320

รวมงบบุคลากร

0

0

293,700

355,320

0

0

1,000

รวมค่าตอบแทน

0

0

1,000

1,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

1,000

1,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

0

0

294,700

356,320

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0 %

1,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาใน
ระ วางปิดภาคเรียน

20,000

20,000

20,000

0 %

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้สูง
อายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

0

0

30,000

0 %

30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
ตาบลเขาน้อย

0

0

2,000

900 %

20,000

40,418

29,278

0

100 %

72,000

รวมค่าใช้สอย

60,418

49,278

52,000

142,000

รวมงบดาเนินงาน

60,418

49,278

52,000

142,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

60,418

49,278

52,000

142,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

60,418

49,278

346,700

498,320

โครงการรถรับ-สงนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริ ารสวนตาบลเขาน้อย
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสานัก
งานองค์การบริ ารสวนตาบลเขาน้อย

74,500

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

74,500

0

0

0

รวมงบดาเนินงาน

74,500

0

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

74,500

0

0

0

53,500

0

0

งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตน้าประปา มูที่ 1 บ้าน
ปรางค์น้อย จากบ้านนางคา ล้า ถึง บ้าน
นางอังชัญ ตั้งพร ม

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

โครงการขยายเขตน้าประปา มูที่ 1 บ้าน
ปรางค์น้อย จากบ้านนายสันทัด พูลเอี่ยม นายประชุม บุญเนตร

55,000

0

0

0 %

0

โครงการขยายเขตประปา มูที่ 5 บ้านลา
น้าเขียว จากบ้านนายพนิต พาระแพน

6,900

0

0

0 %

0

99,500

0

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

214,900

0

0

0

รวมงบลงทุน

214,900

0

0

0

รวมงานไฟฟ้าและประปา

214,900

0

0

0

238,800

263,280

288,000

รวมค่าใช้สอย

238,800

263,280

288,000

300,000

รวมงบดาเนินงาน

238,800

263,280

288,000

300,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

238,800

263,280

288,000

300,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

528,200

263,280

288,000

300,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ มูที่ 1-5

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

4.17 %

300,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

200,000

0

0

200,000

คาใช้จายการเลือกตั้งและเลือกตั้งซอมผู้
บริ ารและสมาชิกสภาองค์การบริ ารสวน
ตาบลเขาน้อย

0

0

129,300

-76.8 %

30,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่

0

0

12,000

150 %

30,000

10,400

10,400

12,000

0 %

12,000

111,415

112,664

120,000

25 %

150,000

โครงการจัดตั้งกลุมผลิตของใช้ในครัวเรือน

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0

0

10,000

0 %

10,000

รวมค่าตอบแทน

-75 %

50,000
50,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการศึกษาเพื่อตอต้านการใช้ยาเสพ
ติดในนักเรียน (D.A.R.E.)
โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ตาม ลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

0

30,000

0 %

30,000

โครงการสงเสริมการรวมกลุมแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตร สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สินค้า นึ่งตาบล นึ่งผลิตภัณฑ์

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

0

0

30,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

121,815

123,064

383,300

262,000

รวมงบดาเนินงาน

121,815

123,064

583,300

312,000

50,000

50,000

50,000

รวมเงินอุดหนุน

50,000

50,000

50,000

50,000

รวมงบเงินอุดหนุน

50,000

50,000

50,000

50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

171,815

173,064

633,300

362,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

171,815

173,064

633,300

362,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเสพติด
ของอาเภอลาสนธิ

0 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่นประชาชน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด

53,150

0

0

0 %

0

0

79,766

0

100 %

90,000

รวมค่าใช้สอย

53,150

79,766

0

90,000

รวมงบดาเนินงาน

53,150

79,766

0

90,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

53,150

79,766

0

90,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการจัดกิจกรรมการราบวงสรวงถวาย
สมเด็จพระนารายณ์ม าราช

12,060

0

13,000

0 %

13,000

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุ

0

0

30,000

0 %

30,000

โครงการเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม า
ภูมิพลอดุลยเดชม าราช บรมนาถบพิตร

0

0

0

100 %

30,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
าวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ัว

0

0

30,000

0 %

30,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปี ลวง

0

0

30,000

0 %

30,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0

0

30,000

0 %

30,000

โครงการ มูบ้านศีล ้า ประชาเป็นสุข

0

0

10,000

0 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

12,060

0

143,000

173,000

รวมงบดาเนินงาน

12,060

0

143,000

173,000

28,000

0

0

รวมเงินอุดหนุน

28,000

0

0

28,000

รวมงบเงินอุดหนุน

28,000

0

0

28,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

40,060

0

143,000

201,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

93,210

79,766

143,000

291,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
งานแผนดินสมเด็จพระนารายณ์ม าราช

100 %

28,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

272,460

296,760

318,360

130.8 %

734,760

0

0

22,000

90.91 %

42,000

257,880

264,280

108,000

0 %

108,000

21,540

15,140

12,000

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

551,880

576,180

460,360

896,760

รวมงบบุคลากร

551,880

576,180

460,360

896,760

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

2,000

0 %

2,000

คาเชาบ้าน

0

0

60,000

0 %

60,000

0

0

62,000

คาใช้จายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

30,000

8,000

60,000

0 %

60,000

พนักงานจ้างเ มาบริการชั่วคราว

24,000

72,000

90,000

0 %

90,000

เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

62,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

5,052

0

20,000

59,052

80,000

170,000

0

2,750

20,000

0 %

20,000

วัสดุกอสร้าง

1,168

49,200

0

0 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์

8,035

0

20,000

0 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

9,203

51,950

40,000

40,000

รวมงบดาเนินงาน

68,255

131,950

272,000

282,000

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน

3,200

0

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะเ ล็กสา รับทางาน

6,300

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

9,500

0

0

0

รวมงบลงทุน

9,500

0

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

629,635

708,130

732,360

1,178,760

รวมค่าใช้สอย

50 %

30,000
180,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งานก่อสร้าง
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาใช้จายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

20,000

0 %

20,000

0

0

100,000

-40 %

60,000

0

0

120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

20,000

50 %

30,000

วัสดุกอสร้าง

0

0

50,000

40 %

70,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

70,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

190,000

180,000

0

0

62,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

80,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ
โครงการกอสร้าง ป้ายองค์การบริ ารสวน
ตาบลเขาน้อย
ขนาดยาว 3.80 เมตร สูง 1.75 เมตร (ตาม
แบบที่ อบตเขาน้อยกา นด)

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
โครงการกอสร้างที่จอดรถ องค์การบริ าร
สวนตาบลเขาน้อย
ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร
รือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 165 ตาราง
เมตร

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

0

0

270,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านปรางค์น้อยพัฒนา มูที่ 2 สายบ้าน
นายบุญเกิด เยื้อนสันเทียะ

0

0

0

100 %

86,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านปรางค์น้อยพัฒนา มูที่ 2 สายบ้าน
นายไพบูลย์ แก้วมาตร

0

0

162,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้าน นองช้าง ลม (บ้านฉาง) มูที่ 3 สาย
บานนายเอกยุทธ อินทร์รักษา

0

0

108,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้าน นองช้าง ลม มูที่ 3 สายโนนอีแซว สายบ้านฉางเ วตาบัว

0

0

0

100 %

431,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้าน นองช้าง ลม มูที่ 3 สายบ้านนาย
ประเทือง - บ้านนางทองม้วน

0

0

0

100 %

69,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านเ วตาบัว มูที่ 4 สายบ้านนายเสรี
เฟืองทอง - คลองต้นกระโดน

0

0

0

100 %

323,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านลาน้าเขียว
มูที่ 5 สายไรนายวินัย พิณเสนาะ

0

0

210,000

-100 %

0

0

172,800

0

0 %

0

54,500

0

0

0 %

0

299,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านปรางค์น้อย มูที่ 1 สายบ้านนายทิพ
เอสันเทียะ ถึง บ้านนาง งษ์ทอง เมืองศรี

0

323,200

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มูที่ 3 บ้าน นองช้าง ลม สายโนนอีแซว
- บ้านนายวาทิตย์ วรรณพฤกษ์

459,000

0

0

0 %

0

โครงการซอมแซมถนน ินคลุก มูที่ 3
บ้าน นองช้าง ลม สายโนนอีแซว - สาย
บ้านฉางเ วตาบัว

143,500

0

0

0 %

0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก บ้าน
ปรางค์น้อย มูที่ 1 สายบ้านนางระเบียบ
มาศิริ
กอสร้างป้ายชื่อ ศพด.เขาน้อย
กอสร้าง ้องน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริ ารสวนตาบลเขาน้อย
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวางโซลาเซลล์
ALL IN ONE
ขนาด 400 WATTS ภายใน มูบ้าน จานวน
60 จุด มูที่ 1 - มูที่ 5 ตาบลเขาน้อย
โครงการปรับปรุง ้องน้า สา รับเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ ารสวนตาบลเขา
น้อย
โครงการเปลี่ยนทอสงน้าประปา บ้านลาน้า
เขียว มูที่ 5 ซอยดี ระยะทาง
ยาว 750 เมตร โดยใช้ทอ PVC. ชั้น 8.5
ขนาด ศก. 2 นิ้ว
ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริ ารสวนตาบลเขาน้อย

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

0

0

489,000

-100 %

0

114,000

0

0

0 %

0

0

0

71,000

-100 %

0

174,700

0

0

0 %

0

0

0

143,000

-100 %

0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านเ วตาบัว
มูที่ 4 สายต้นกระโดน –
บ้านนายสัญชัย อินทะนัย ผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 530 เมตร นาเฉลี่ย 0.15
เมตร รือมีปริมาตรลูกรังไมน้อยกวา 318
ลูกบาศก์เมตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
โครงการซอมแซมถนนลูกรังโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน บ้านลาน้าเขียว
มูที่ 5 สายซอยการเกษตร ผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร รือมีพื้นที่กอ
สร้างไมน้อยกวา 11,200 ตารางเมตร
โครงการซอมแซมถนนลูกรังโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน บ้านลาน้าเขียว
มูที่ 5 สายป่าขี้เ ล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 1,500 เมตร รือมีพื้นที่กอ
สร้างไมน้อยกวา 6,000 ตารางเมตร
โครงการซอมแซมถนนลูกรังโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน บ้านเ วตาบัว
มูที่ 4 สายบ้านนายกมลชัย ใ ญไล้
บาง-บ้านนายประพาย พันธุมิตร ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร รือมี
พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 13,600 ตาราง
เมตร

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

0

0

201,000

-100 %

0

0

0

106,000

-100 %

0

0

0

229,000

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
โครงการซอมแซมถนนลูกรังโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน บ้านเ วตาบัว
มูที่ 4 สายวัดถ้า - เขาตะแคง ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร รือมี
พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 8,400 ตาราง
เมตร

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

0

0

152,000

-100 %

0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน มูที่ 4 บ้านเ วตาบัว
สายซอยต้นกระโดน - ไรนางผัด น้อยเจริญ

0

0

0

100 %

77,000

โครงการซอมแซมถนน ินคลุกโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน บ้านปรางค์น้อย มูที่ 1
สายบอขยะ-นาตาสิทธิ์ ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 2,200 เมตร รือมีพื้นที่กอสร้าง
ไมน้อยกวา 8,800 ตารางเมตร

0

0

172,000

-100 %

0

0

0

198,000

-100 %

0

โครงการซอมแซมถนน ินคลุกโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน บ้าน นองช้าง ลม มูที่
3 สายบ้านฉาง - เ วตาบัว ผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร
รือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 11,200
ตารางเมตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
โครงการซอมแซมถนน ินคลุกโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน บ้านเ วตาบัว
มูที่ 4 สายชองแคบ-เขาวง ผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร รือมีพื้นที่กอ
สร้างไมน้อยกวา 11,200 ตารางเมตร
โครงการซอมแซมถนน ินคลุกโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน บ้านเ วตาบัว
มูที่ 4 สายต้นกระโดน ผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร รือมีพื้นที่กอ
สร้างไมน้อยกวา 4,000 ตารางเมตร
โครงการซอมแซมถนน ินคลุกโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน บ้านเ วตาบัว
มูที่ 4 สายบ้านนายทอง กล่าเพชร ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร
รือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 8,800
ตารางเมตร
โครงการซอมแซมถนน ินคลุกโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน มูที่ 1 บ้านปรางค์น้อย
สายซอยสุด ลอ-ปรางค์น้อย

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

0

0

210,000

-100 %

0

0

0

81,000

-100 %

0

0

0

173,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

229,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

โครงการซอมแซมถนน ินคลุกโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน มูที่ 2 บ้านปรางค์น้อย
พัฒนา สาย ัวลวด นาม

0

0

0

100 %

107,000

โครงการซอมแซมถนน ินคลุกโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน มูที่ 3 บ้าน นองช้าง
ลม สายโนนอีแซว - สายบ้านฉางเ วตา
บัว

0

0

0

100 %

137,000

โครงการซอมแซมถนน ินคลุกโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน มูที่ 3 บ้าน นองช้าง
ลม สายบ้านนางไร-บ้านฉาง

0

0

0

100 %

188,000

0

0

250,000

-100 %

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุง ้องประชุม องค์การ
บริ ารสวนตาบลเขาน้อย
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
รือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อยกวา 126 ตาราง
เมตร
โครงการปรับปรุงอาคาร สานักงาน
องค์การบริ ารสวนตาบลเขาน้อย
ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร
รือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อยกวา 99 ตาราง
เมตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

0

0

5,000

0 %

5,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,244,700

496,000

3,492,000

1,652,000

รวมงบลงทุน

1,244,700

496,000

3,492,000

1,652,000

รวมงานก่อสร้าง

1,244,700

496,000

3,682,000

1,832,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,874,335

1,204,130

4,414,360

3,010,760

0

0

226,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

226,080

355,320

รวมงบบุคลากร

0

0

226,080

355,320

0

0

1,000

0

0

1,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

57.17 %

355,320

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

0 %

1,000
1,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
การสารวจดินในพื้นที่การเกษตรตาบลเขา
น้อย

0

1,327.2

20,000

-100 %

0

โครงการการคัดเลือกพันธุ์พืชต้านทานโรค
และแมลงเพื่อความเ มาะสมในการผลิตพืช
ภายในตาบล

0

23,340.9

35,000

-100 %

0

โครงการทดลองประสิทธิภาพในการจัดการ
ศัตรูพืช

0

0

35,000

-100 %

0

โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอา าร

0

0

20,000

0 %

20,000

โครงการฝึกอบรมการจัดการศัตรูพืชอยาง
ถูกต้องและเ มาะสม

0

0

20,000

-100 %

0

0

0

5,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

24,668.1

135,000

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

24,668.1

136,000

21,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม

0

0

10,100

-100 %

0

เครื่องพนยาแบบใช้แรงลมชนิดสะพาย ลัง
ขนาด 3.5 แรงม้า

0

0

25,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

35,100

0

รวมงบลงทุน

0

0

35,100

0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

0

24,668.1

397,180

376,320

โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอา าร

11,706.4

0

0

0 %

0

โครงการปลูก ญ้าแฝกตามแนวพระราช
ดาริ

9,598.97

0

10,000

0 %

10,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปก
ป้องไฟป่า

0

0

20,000

0 %

20,000

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดาริฯ

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2566

0

0

50,000

50,000

รวมค่าใช้สอย

21,305.37

0

80,000

80,000

รวมงบดาเนินงาน

21,305.37

0

80,000

80,000

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และการดูแลรักษา
ป่าชุมชนเขาซับแกงไก อันเนื่องมาจากพระ
ราชดาริ

0

0

50,000

-40 %

30,000

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่า
ชุมชนเขาซับแกงไก อันเนื่องมาจากพระราช
ดาริ

50,000

50,000

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

50,000

50,000

50,000

30,000

รวมงบเงินอุดหนุน

50,000

50,000

50,000

30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

71,305.37

50,000

130,000

110,000

รวมแผนงานการเกษตร

71,305.37

74,668.1

527,180

486,320

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

163,680

3.96 %

170,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

163,680

170,160

รวมงบบุคลากร

0

0

163,680

170,160

0

0

1,000

0

0

1,000

0

0

15,000

0 %

15,000

0

0

30,000

0 %

30,000

0

0

45,000

วัสดุสานักงาน

25,500

17,000

50,000

-60 %

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4,691.2

4,315.85

15,000

-33.33 %

10,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

0 %

1,000
1,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

45,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2563
วัสดุกอสร้าง

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

80,000

103,807

100,000

110,191.2

125,122.85

165,000

646,490.86

640,599.48

750,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

646,490.86

640,599.48

750,000

750,000

รวมงบดาเนินงาน

756,682.06

765,722.33

961,000

926,000

124,500

32,600

0

100 %

150,000

จัดซื้อเครื่องสูบน้าซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 1.5
แรงม้า จานวน 3 เครื่อง

0

0

58,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องสูบน้าซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 2
แรงม้า จานวน 1 เครื่อง

0

0

28,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องสูบน้าซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 3
แรง

19,500

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องสูบน้าซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 3
แรงม้า

0

0

36,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

0 %

ปี 2566
100,000
130,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

0 %

750,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าซับเมิสซิเบิ้ล
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ยอดต่าง (%)

ปี 2566

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อถังแรงดัน 500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบถัง

0

0

16,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

144,000

32,600

138,000

150,000

รวมงบลงทุน

144,000

32,600

138,000

150,000

รวมงานกิจการประปา

900,682.06

798,322.33

1,262,680

1,246,160

รวมแผนงานการพาณิชย์

900,682.06

798,322.33

1,262,680

1,246,160

รวมทุกแผนงาน

20,574,332.44

19,315,050.31

27,000,000

28,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม
รวม
รวม

7,139,690 บาท
7,139,690 บาท
7,139,690 บาท

จำนวน

95,000 บำท

จำนวน

4,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบ
อันตรำยหรือเจ็บป่วย ทุพพลภำพ ตำยและคลอดบุตร ฯลฯ
ตำม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรำร้อยละ 5
ของค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง เงินเพิ่มค่ำครองชีพค่ำจ้ำงชั่วครำว
โดยปฏิบัติตำมหนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557
และหนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557
และประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน เรื่อง มำตรฐำน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 238 ข้อ 2
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ควำมคุ้มครอง
แก่ลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำย เจ็บป่วย ตำย หรือสูญหำย
อันเนื่องมำจำกกำรทำงำนให้แก่นำยจ้ำง โดยคำนวณใน
อัตรำร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำงทั้งปี (มกรำคม – ธันวำคม)
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้ำ 238 ข้อ 3
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

จำนวน

5,101,200 บำท

จำนวน

1,150,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพื่อรองรับกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่
ผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไว้แล้ว โดยจ่ำยอัตรำเบี้ยยังชีพรำยเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่
ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรตำม
ข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ที่ได้ดำเนินกำรมำก่อน ใช้ฐำนข้อมูลจำนวนผู้สูงอำยุ
ตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
โดยคำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยกำรเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูล
จ ำนวนผู้ สู ง อำยุ ที่ ไ ด้ บั น ทึ ก ในระบบสำรสนเทศกำรจั ด กำร
ฐำนข้ อ มู ล เบี้ ย ยั ง ชี พ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จำก
ประกำศบัญชีรำยชื่อฯ โดยดำเนินกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บ กระทรวงมหำดไทย ว่ ำ ด้ ว ย
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งกำร
ที่ เ กี่ ยว ข้ อ ง เป็ นกำ รด ำเนิ นก ำรต ำม ภ ำร กิ จ ถ่ ำ ย โ อ น
มำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอำนำจฯ พ.ศ. 2542 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 240 ข้อที่ 1
เบี้ยยังชีพควำมพิกำร
เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น เงิ น เพื่ อ รองรั บ กำรจั ด สวั ส ดิ ก ำรเบี้ ย ควำมพิก ำร ให้ แ ก่ คนพิ กำรที่มี สิ ทธิ ตำมหลั ก เกณฑ์ที่ ก ำหนด ที่ ไ ด้
แสดงควำมจ ำนง โดยกำรขอขึ้ น ทะเบี ย น เพื่ อ ขอรั บ เงิ น
เบี้ยควำมพิกำรไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคนพิกำร
ที่ มี อ ำยุ 18 ปี ขึ้ น ไปได้ รั บ เบี้ ย ควำมพิ ก ำรคนละ 800 บำท
ต่อเดือนตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2557
และคนพิกำรที่มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี คนละ 1,000 บำทต่อเดือน
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2563 เว้นแต่
ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำร
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ตำมข้ อ 18 (2) แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหำดไทยว่ ำ ด้ ว ยกำร
จ่ ำ ยเงิ น สงเครำะห์ เ พื่ อ กำรยั ง ชี พ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่โดยดำเนินกำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำร
ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำร ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึ ง หนั ง สื อ สั่ ง กำรที่
เกี่ยวข้อง เป็นกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16
แห่งพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อำนำจฯ พ.ศ. 2542 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.25662570) หน้ำ 240 ข้อ 2
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

288,739 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำกำรวินิจฉัยแล้ว
และมีควำมเป็นอยู่ยำกจนหรือถูกทอดทิ้งขำดผู้อุปกำระดูแล
ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่
มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บำท ต่อเดือน ครบทั้ง
12 เดือน เป็นกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16
แห่งพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจฯ
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 240 ข้อ 3
เงินสำรองจ่ำย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสำธำรณภัย
เกิดขึ้น หรือกรณีกำรป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสำธำรณภัย
หรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทำ
ปัญหำควำมเดือดร้อน ของประชำชนเป็นส่วนรวมได้
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 และ
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0313.4/ว 667
ลงวันที่ 12 มีนำคม 2545 หนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2559
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
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ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 239 ข้อ 4
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร

จำนวน

2,000 บำท

จำนวน

319,996 บำท

จำนวน

136,755 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรจรำจร ที่ประชำชนได้รับประโยชน์
โดยตรง เช่น กำรทำสีตีเส้น สัญญำณไฟจรำจร สำมเหลี่ยม หยุดตรวจ ป้ำยจรำจร กระจกโค้งจรำจร กระบองไฟจรำจร
กรวยจรำจร แผงกั้นจรำจร แผงพลำสติกใส่น้ำ เสำล้มลุกจรำจร
เสื้อจรำจร ยำงชะลอควำมเร็วรถ เป็นต้น
ปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตำมพระรำชบัญญัติบำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2500 โดยคำนวณ
ตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 2 ของประมำณกำรรำยรับทุกประเภท
ประจำปี และมิให้นำรำยรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้และเงินอุดหนุนมำรวมคำนวณ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 238 ข้อ 1
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ (สปสช.)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น เงิ น สมทบเข้ ำ กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภำพท้องถิ่น ปี 2566 สมทบไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของค่ำบริกำร
สำธำรณสุ ข ที่ ได้ รั บ จำกกองทุ น หลั ก ประกัน สุ ขภำพแห่ งชำติ
โดยปี ที่ผ่ ำนมำ (ปี 2565) สปสช.จั ดสรรงบประมำณ จำนวน
137,655 บำท จึงตั้งเงินสมทบตำมใบแจ้งจัดสรร ปี 2566
จำนวน 136,755 บำท ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ประกำศคณะกรรมกำร
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบ
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หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/
ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหำคม 2553 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 241 ข้อ 4
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม

4,810,520 บาท
3,298,320 บาท
1,361,520 บาท

จานวน

514,080 บาท

จานวน

42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท จานวน 12 เดือน
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท/คน จานวน 2 คน จานวน 12 เดือน
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จานวน 12 เดือน
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(2) ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จานวน 2 คน
จานวน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
และหนังสือต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จานวน 12 เดือน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จานวน 2 คน
จานวน 12 เดือน
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท
จานวน 12 เดือน

จานวน

42,120 บาท

จานวน

86,400 บาท
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แยกรายละเอียดดังนี้
(1) ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จานวน 12 เดือน
(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จานวน 12 เดือน
(3) ค่าตอบแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 4 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จานวน 12 เดือน
(4) ค่าตอบแทนของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จานวน 12 เดือน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

676,800 บาท

รวม

1,936,800 บาท

จานวน

1,409,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี ให้แก่ข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2563 – 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

84,000 บาท

จานวน

126,000 บาท

จานวน

305,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนพิเศษปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล 1 อัตรา
จานวน 12 เดือน
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท วิชาการ อานวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ จานวน 2 ตาแหน่ง จานวน 2 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลพบุรี
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2563-2565
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน
12 เดือน ดังนี้
1. นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล
2. นักบริหารงานทั่วไป
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตามจานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2563-2565) ดังนี้
1. ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่งภารโรง 1 อัตรา จานวน 12 เดือน
2. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา จานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

รวม
รวม

1,452,200 บาท
116,200 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ตามจานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.25632565) ตาแหน่งภารโรง 1 อัตรา จานวน 12 เดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน
หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงิน
ค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล ทีม่ ีสิทธิเบิก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
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พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

จานวน

4,200 บาท

รวม

605,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา ผู้ได้รับบานาญปกติ ฯ ที่มีสิทธิ
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเว็บไซต์ ค่าเช่าโดเมนเนม ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาน้อย ปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
ลาดับที่ 10
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเป็นให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ วารสารท้องถิ่น
นิตยสาร หนังสืออื่นๆ ฯลฯ ของสานักปลัดองค์การบริหาร ส่วนตาบลเขาน้อย
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาสาเนาหรือ ถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่าง ๆ
ของสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกผ้าม่าน ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ
ผ้าประดับตกแต่งงานพิธีของห้องประชุมและอาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลเขาน้อย
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าตักสิ่งปฏิกูลให้กับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
(5) เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ สาหรับจ่าย เป็นค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
(6) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการประกวด
การแข่งขัน เช่น กิจกรรมตามนโยบายของอาเภอและจังหวัด
และอื่น ๆ
(7) เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
ในการฝึกอบรมและสัมมนาสาหรับผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
และบุคลากรของ อบต.เขาน้อย
ฐานอานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(8) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
(8.1) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือ
ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ในรูปแบบต่างๆ
เช่น แผ่นป้าย ใบปลิว โปสเตอร์ วารสาร หนังสือ
(8.2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการประกันภัยรถราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย (รถยนต์, รถบรรทุกน้า และรถจักรยานยนต์)

จานวน

200,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

15,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอื่น ๆ ดังนี้
1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคลที่มาตรวจงาน
หรือการดาเนินงานอื่นใดที่เป็นประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
1.3 งานรัฐพิธีต่าง ๆ
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ
ฐานอานาจ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (หนังสือยกเลิกการตั้ง 1%)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้นาชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้นาชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ารับรอง
ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคานวณจากร้อยละ 3
ของเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 46 ข้อ 1
ฐานอานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

จานวน

200,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

493,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอย
พร้อมเครื่องส่ง สัญญาณ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม
กระจกเงา โอ่งน้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน เตารีด
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า
หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น
ไม้ต่าง ๆ ค้อน ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

60,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์
ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง
รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง พู่กัน สี ฟิล์ม
เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เอกสารเผยแพร่ การดาเนินงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ ขาตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป
ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก เลนส์ซูม ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น
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ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital
Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล
หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM
คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder ฯลฯ
วัสดุอื่น

จานวน

5,000 บาท

รวม

238,000 บาท

จานวน

170,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น มิเตอร์น้า - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส
หัววาล์วเปิด – ปิดแก๊ส อุปกรณ์บังคับสัตว์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าในสานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายค่าน้าบาดาลในสานักงานหรือที่สาธารณะรวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

2,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม
รวม

60,000 บาท
60,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้มา
ซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใช้บริการ
เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ , ค่าดวงตราไปรษณียากร ,
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น
ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น
ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง) อาเภอลาสนธิ (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาเภอลาสนธิ) จังหวัดลพบุรี
สาหรับสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่
กลาง) อ.ลาสนธิ (สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ.ลาสนธิ)
จ.ลพบุรี ประจาปีงบประมาณ 2566 (อุดหนุน อบต.ลาสนธิ)
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ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 48 ข้อ 5
ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการการจัดงานรัฐพิธี และประเพณีวัฒนธรรม
(อุดหนุนอาเภอลาสนธิ)
เพื่ออุดหนุนโครงการ การจัดงานรัฐพิธี ประเพณีวัฒนธรรม
และสาธารณการกุศลต่าง ๆ อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
(อุดหนุนอาเภอลาสนธิ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 48 ข้อที่ 6 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559

จานวน

35,000 บาท
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี ให้แก่ข้าราชการ /พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2563 - 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม
รวม
รวม

381,280 บาท
376,080 บาท
376,080 บาท

จานวน

376,080 บาท

รวม
รวม

5,200 บาท
5,200 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

4,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน
หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงิน
ค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา ผู้ได้รับบานาญปกติ ฯ
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
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ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม

2,724,680 บาท
2,239,380 บาท
2,239,380 บาท

จานวน

1,495,140 บาท

จานวน

21,300 บาท

จานวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี ให้แก่ข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2563 - 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ดังนี้
1. นักบริหารงานคลัง (ผู้อานวยการกองคลัง) 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุ
1 อัตรา
4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประเภท วิชาการ อานวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ที่มีสิทธิ
ได้รับ จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 1 อัตรา ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ
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2563-2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคานวณตั้งจ่ายไว้
จานวน 12 เดือน ดังนี้
1. นักบริหารงานคลัง (ผู้อานวยการกองคลัง)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

240,480 บาท

จานวน

407,160 บาท

จานวน

33,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาให้แก่ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา 12 เดือน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ปรากฏตามจานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2563-2565)
จานวน 12 เดือน ดังนี้
1. ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา
2. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
2.1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
2.2 ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18
มิถุนายน พ.ศ.2558 ตามจานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลัง
สามปี (พ.ศ.2563-2565) จานวน 12 เดือน ดังนี้
1. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
3. ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม

424,800 บาท
169,800 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือ
คณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวง
การคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน
หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือโดยลักษณะ
งานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงาน
นั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทน
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล มีสิทธิเบิก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

จานวน

13,800 บาท

รวม

172,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา ผู้ได้รับบานาญปกติ ฯ ที่มีสิทธิได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานชั่วคราว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานชั่วคราวเพื่อ
ปฏิบัติงานในกองคลังปฏิบัติงานการใช้แรงงาน หรือปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาสาเนา หรือถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ และเอกสารต่าง ๆ
ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการ
ฝึกอบรมสาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ในสังกัดของกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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ฐานอานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4. ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือ
ผลการดาเนินงานของกองคลังคลัง ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
แผ่นป้าย ใบปลิว โปสเตอร์ วารสาร หนังสือ เป็นต้น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

83,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ

103

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

3,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น พู่กัน สี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เอกสารเผยแพร่การดาเนินงาน
ป้ายประชาสัมพันธ์ ขาตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป ป้ายไฟแจ้งเตือน
แบบล้อลาก เลนส์ซูม ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป
(Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
ฯลฯ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารประตู 2 บาน

รวม
รวม

60,500 บาท
60,500 บาท

จานวน

11,400 บาท

จานวน

17,000 บาท

จานวน

23,000 บาท

จานวน

2,600 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ
5,700 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม
2564 หน้า 4 ข้อ 6
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว
จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
หน้า 19 ข้อ 41
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564 หน้า 20 ข้อ 44
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จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง

จานวน

2,500 บาท

จานวน

4,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564 หน้า 27 ข้อ 62
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว ราคาตามท้องถิ่น
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี ให้แก่ข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2563 – 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ จานวน 12 เดือน ตาแหน่ง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม
รวม
รวม

356,320 บาท
355,320 บาท
355,320 บาท

จานวน

355,320 บาท

รวม
รวม

1,000 บาท
1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน
หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม

745,940 บาท
290,940 บาท
290,940 บาท

จานวน

149,640 บาท

จานวน

21,300 บาท

จานวน

108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี ให้แก่ข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2563 – 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ดังนี้ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2558 ปรากฏตามจานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2563-2565) จานวน 12
เดือน ดังนี้ ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง จานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จานวน
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชย การปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงาน
หรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ได้แก่
(1) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่ได้รับ
คาสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น
(2) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่นที่ไป
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ตามคาร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่น
แห่งนั้น ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่

455,000 บาท
45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตามจานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2563-2565)
จานวน 12 เดือน ดังนี้ ตาแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง
จานวน 1 อัตรา

40,000 บาท
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อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

5,000 บาท

รวม

395,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน
หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

จานวน

30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย เช่น
ค่าวิทยากร ค่าพาหนะค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 52 ข้อ 7

จานวน

150,000 บาท

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จานวน

200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการตั้งด่านตรวจและจุดตรวจร่วม
ภายในตาบล ช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์
เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 50
ข้อ 2 ปฏิบัติตาม
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.5/
ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลว. 25 ธันวาคม 2561
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลว. 28 มิถุนายน 2562
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลว. 9 เมษายน 2563
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 694 ลว. 2 เมษายน 2564

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะค่าที่พัก
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
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เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 50 ข้อ 1
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง

จานวน

10,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลืองรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น วาล์วน้าดับเพลิง
(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้า สายดับเพลิง อุปกรณ์
ดับไฟป่า (เช่น สายฉีด, ถัง, ไม้ตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม

2,109,400 บาท
1,874,400 บาท
1,874,400 บาท

จานวน

912,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

872,400 บาท

จานวน

48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี ให้แก่ข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2563 - 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของท้องถิ่น ดังนี้ ระดับชานาญการ จานวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 3,500 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 ปรากฏ ตามจานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลัง
สามปี (พ.ศ.2563-2565) ดังนี้
1. ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จานวน 4 อัตรา
จานวน 12 เดือน
2. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 2 อัตรา จานวน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร113

ส่วนตาบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตามจานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2563-2565) พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก 4 อัตรา จานวน 12 เดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม
รวม

235,000 บาท
3,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

รวม

232,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน
หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
จานวน 1 อัตรา เดือนละ 6,000 จานวน 12 เดือน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาสาเนา หรือถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
2.1 ค่าจ้างเหมาบริการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือ
ผลการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย
ใบปลิว โปสเตอร์ วารสาร หนังสือ
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการ
ฝึกอบรมสัมมนาสาหรับพนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และ
ค่าบริการอื่น ๆ ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคล
ที่มาตรวจงาน หรือการดาเนินงานอื่นใดที่เป็นประโยชน์กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลเขาน้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2563 (หนังสือยกเลิกการตั้ง 1%)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ตามปกติ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดสภาพแวดล้อมภายใน - ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รวม 3,070,610 บาท
รวม 1,621,610 บาท
รวม 601,610 บาท

จานวน

10,000 บาท

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลเขาน้อย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลเขาน้อย ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 58 ข้อ 6
ฐานอานาจ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552

จานวน

30,000 บาท

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดสภาพแวดล้อมภายใน –
ภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลเขาน้อย
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 61
ข้อที่ 14 ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 60 ข้อ 12 ฐานอานาจ พระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

จานวน

10,000 บาท

โครงการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่
สาหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก มัดใหญ่ สาหรับเด็กปฐมวัย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) หน้า 62 ข้อ 17 ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559

จานวน

20,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จานวน

526,610 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้นอกห้องเรียน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 62
ข้อที่ 16 ฐานอานาจ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.เขาน้อย) ตั้งไว้ 526,610 บาท
แยกเป็น
1 .อาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ตั้งไว้ 360,150 บาท จานวน 70 คน
อัตราคนละ 21 บาท จานวน 245 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2565 จานวน 64 คน ตั้งงบประมาณเผื่อ 4 คน)
2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สื่อการเรียนการสอน,
วัสดุการศึกษา (อายุ 3- ปี) ตัง้ ไว้ (70 *1,700) 119,000 บาท
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3.ค่าหนังสือเรียน (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 42 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี (42*200)
ตั้งไว้ 8,400 บาท
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 42 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี (42*200) ตั้งไว้
8,400 บาท
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 42 คน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
(42*300) ตั้งไว้ 12,600 บาท
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อายุ 3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 42 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
(42*430) ตั้งไว้ 18,060 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 55
ข้อ 1 ปฏิบัติตาม
1. ตามแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2566
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการศึกษา)
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 2786 ลว. 8 พฤษภาคม 2562
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม

906,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ ย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

3,000 บาท

จานวน

840,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง
ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง สัญญาณ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้อง
ชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม
กระจกเงา โอ่งน้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ
2. อาหารเสริมนม
2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เช่น นมยู เอช ที
นมพาสเจอร์ไรส์ให้กับเด็กเล็ก/เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จานวน 260 วัน (ข้อมูลเด็กนักเรียน
วันที่ 10 มิถุนายน 2565) ตั้งไว้ 661,089 บาท แยกเป็น
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2.1.1 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย จานวน 135 คน
เป็นเงิน 258,687 บาท (ฐานข้อมูล 129 คน ตั้งเผื่อ 6 คน
จากฐานข้อมูล)
2.1.2 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว จานวน 210 คน
เป็นเงิน 402,402 บาท (ฐานข้อมูล 206 คน ตั้งเผื่อ 4 คน
จากฐานข้อมูล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 56
ข้อที่ 3
2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เช่น
นม ยู เอช ที นมพาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลเขาน้อย จานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37
บาท/วัน จานวน 70 คน (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2565) ตั้งไว้ 134,134 บาท (ฐานข้อมูล 64 คน
ตั้งเผื่อเพิ่ม 6 คน)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 55 ข้อ 2
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลว. 2 ก.ค. 64
วัสดุก่อสร้าง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไม้ต่างๆ ค้อน ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง พู่กัน สี
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ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เอกสารเผยแพร่
การดาเนินงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ ขาตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป
ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก เลนส์ซูม ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

10,000 บาท

รวม

114,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk,Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง
สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชปิ (Memory Chip) เช่น
RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าในสานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี
ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายค่าน้าบาดาลในสานักงานหรือที่สาธารณะรวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น
ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว
ค่าวิทยุ สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 1,449,000 บาท
รวม 1,449,000 บาท
จานวน

1,449,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย เพื่อดาเนินโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของโรงเรียนบ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ 2
ตาบลเขาน้อย อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี ตั้งไว้
567,000 บาท (นักเรียน 135 คน) (ฐานข้อมูล 129 คน
ตั้งเผื่อ 6 คน) จัดสรรให้เด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6
อัตราคนละ 21 บาท จานวน 200วัน จัดสรรในอัตรา
100% ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
2. โรงเรียนบ้านเหวตาบัว เพื่อดาเนินโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของโรงเรียนบ้านเหวตาบัว หมู่ที่ 4
ตาบลเขาน้อย อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี ตั้งไว้
882,000 บาท (นักเรียน 210 คน) (ฐานข้อมูล 206 คน
ตั้งเผื่อ 4 คน) จัดสรรให้เด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6
อัตราคนละ 21 บาท จานวน 200วัน จัดสรรในอัตรา
100% ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้า 56 ข้อ 4
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรมสาหรับนักเรียน

รวม
รวม
รวม

60,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย เพื่อดาเนินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักเรียน จานวน 30,000 บาท
2.โรงเรียนบ้านเหวตาบัว เพื่อดาเนินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักเรียน จานวน 30,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 74
ข้อที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองจานวน
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนาอยู่ในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคาสั่งช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น จานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การเบิกจ่าย พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 77 ข้อที่ 5
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559

407,000 บาท
407,000 บาท
120,000 บาท
120,000 บาท

รวม

280,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฯลฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2551 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 80 ข้อ 12
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 77
ข้อที่ 7 ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดซื้อน้ามัน
เพื่อการพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายๆ ต่างๆ ในการปฏิบัติการ
ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 75 ข้อ 3
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จานวน

60,000 บาท

รวม

7,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อุปกรณ์การฉีด ถุงมือจับสัตว์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 75 ข้อ 2
และแก้ไขฉบับที่ 1
ปฏิบัติตาม
1. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/
2072 ลว. 5 กรกฎาคม 2561
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope)
เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้าฝน สาลี ผ้าทาแผล ฯลฯ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม

356,320 บาท
355,320 บาท
355,320 บาท

จานวน

355,320 บาท

รวม
รวม

1,000 บาท
1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี ให้แก่ข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2563 - 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน
หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียน

รวม
รวม
รวม

142,000 บาท
142,000 บาท
142,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา
ในระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
และนักเรียนนักศึกษา ใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า81 ข้อ 2
ปฏิบัติตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0044
ลงวันที่ 8 มกราคม 2552
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 30
ลงวันที่ 3 เมษายน 2558
3. หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0803/ว 897 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/
ว 569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 81 ข้อที่ 1 ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
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โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตาบลเขาน้อย

จานวน

20,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
ตาบลเขาน้อย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 11 ข้อ 2 ปฏิบัติตาม
1. พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
โครงการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 81 ข้อที่ 1 และที่แก้ไข ฉบับที่ 1
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม
รวม
รวม

300,000 บาท
300,000 บาท
300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเก็บขยะในเขตพื้นที่ตาบล
เขาน้อย เดือนละ 25,000 บาท จานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 96 ข้อ 1
ปฏิบัติตาม
1. พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย
พ.ศ. 2560 ลว. 18 ตุลาคม 2560
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 627 ลว. 7 มีนาคม 2561
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 698 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2562
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 485 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2562
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.3/ว 1499
ลว. 12 มีนาคม 2563
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลว. 16 เมษายน 2563
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ทาหน้าที่เป็นกรรมการในการเลือกตั้ง
และเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย กรณีหมดวาระและ/หรือการเลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร
และสมาชิกสภาฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งและเลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งและเลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย กรณีหมดวาระ และ/หรือการเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ
อาทิเช่น บัตรเลือกตั้ง , จัดเตรียมสถานที่เลือกตั้ง, ป้ายโครงการ,
ป้ายหน่วยเลือกตั้ง, วัสดุในการจัดการเลือกตั้ง, คู่มือการเลือกตั้ง,
การอบรมคณะกรรมการเลือกตั้ง ฯลฯ
ปฏิบัติตาม หนังสือสานักคณะกรรมการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด
ที่ ลต 0014/7536 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
โครงการ อบต.เคลื่อนที่

รวม
รวม
รวม

362,000 บาท
312,000 บาท
50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

262,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ค่าจัดสถานที่
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
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โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.)

จานวน

12,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในนักเรียน (D.A.R.E.) เป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุประกอบการอบรม
ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 100
ข้อ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น
ค่ากรรมการตัดสิน เงินรางวัล ถ้วยรางวัล อุปกรณ์กีฬาที่ใช้ใน
การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายจัดเตรียมสถานที่ และสนามแข่งขัน
ป้ายคะแนน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256-2570) หน้า 100 ข้อ 3
และแก้ไขฉบับที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมประชาคมทั้งระดับตาบล ระดับหมู่บ้าน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 101 ข้อที่ 1
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ่ายเป็นค่าวิทยากร ,อาหาร ,อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 97 ข้อ 2 ตาม พ.ร.บ.
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาเภอลาสนธิ

รวม
รวม

50,000 บาท
50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

สนับสนุนให้แก่อาเภอลาสนธิ เพื่อดาเนินตาม โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจาปีงบประมาณ 2565
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้า 100 ข้อ 1
ปฏิบัติตาม
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/
ว 1001 ลงวันที่ 12 มษายน 2555
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม

90,000 บาท
90,000 บาท
90,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 102 ข้อ 2 และแก้ไขฉบับที่ 1
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดกิจกรรมการราบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

รวม 201,000 บาท
รวม 173,000 บาท
รวม 173,000 บาท

จานวน

13,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมการราบวงสรวงถวาย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) หน้า 104 ข้อ 2 ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ ประจาปี 2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 104 ข้อ 3 ตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
อปท. พ.ศ.2559
โครงการเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 106 ข้อ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี จานวน
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 107 ข้อ 8 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559

30,000 บาท

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 106 ข้อ 7 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559

จานวน

30,000 บาท

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
จานวน
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 107 ข้อ 9 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559

30,000 บาท

โครงการหมู่บ้านศีลห้า ประชาเป็นสุข

10,000 บาท

จานวน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านศีลห้า ประชาเป็นสุข
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 105 ข้อ 5
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0201.2/
ว1889 ลว. 17 กรกฎาคม 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

รวม
รวม

28,000 บาท
28,000 บาท

จานวน

28,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับสานักงานจังหวัดลพบุรี เพื่อดาเนินโครงการ
จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจาปี 2566
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 104
ข้อที่ 1 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 74 ลว. 8 มกราคม 2553, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2916 ลว. 27 กันยายน 2553,
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท
0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิถุนายน 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม 1,178,760 บาท
รวม 896,760 บาท
รวม 896,760 บาท
จานวน

734,760 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี ให้แก่ข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2563 - 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท วิชาการ อานวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับ จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 1 อัตรา ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ
2563-2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคานวณตั้งจ่ายไว้
จานวน 12 เดือน ดังนี้
1. นักบริหารงานช่าง (ผู้อานวยการกองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตามจานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2563-2565) ดังนี้ พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา จานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

รวม
รวม

282,000 บาท
62,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18
มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตามจานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2563-2565) ตาแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา
จานวน 12 เดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน
หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล ทีม่ ีสิทธิเบิก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
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การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

180,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังต่อไปนี้
1. จ่ายเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
หรือผลการดาเนินงานของกองช่างในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นป้ายใบปลิว โปสเตอร์ วารสาร หนังสือ เป็นต้น
1.2 ค่าจ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมผิวถนนที่ชารุดในเขตรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาสาเนา หรือถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และเอกสารต่างๆ ของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ในสังกัดกองช่างขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการชั่วคราว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงาน
ในกองช่าง ปฏิบัติงานการใช้แรงงาน หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

30,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
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แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder ฯลฯ

142

งานก่อสร้าง
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม
รวม
รวม

1,832,000 บาท
180,000 บาท
80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง กรณีดังต่อไปนี้
1. การจ้างออกแบบอาคาร และกรณีไม่ใช่อาคาร
2. เซ็นต์รับรองแบบ
3.แก้ไขแบบ
โดยจ้างตามอัตราที่กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 กาหนด
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และกฎกระทรวง เรื่อง กาหนด
อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
พ.ศ. 2562
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ
โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์
เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง

จานวน

70,000 บาท

รวม
รวม

1,652,000 บาท
1,652,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์น้อยพัฒนา
หมู่ที่ 2 สายบ้านนายบุญเกิด เยื้อนสันเทียะ
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
160 ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่ง กว้างข้างละ
0.50 เมตร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 124 ข้อ 19 และแก้ไขฉบับที่ 1

จานวน

86,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ 3
สายโนนอีแซว - สายบ้านฉางเหวตาบัว
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ย
ปรับแต่ง กว้างข้างละ 0.50 เมตร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 125 ข้อ 21 และแก้ไขฉบับที่ 1

จานวน

431,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น
ตะปู ไม้ต่าง ๆ ยางมะตอยสาเร็จรูป ปูนซีเมนต์ ค้อน ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม
หมู่ที่ 3 สายบ้านนายประเทือง - บ้านนางทองม้วน
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
128 ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่ง กว้างข้างละ
0.50 เมตร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 126 ข้อ 22 และแก้ไขฉบับที่ 1

จานวน

69,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวตาบัว หมู่ที่ 4
สายบ้านนายเสรี เฟืองทอง - คลองต้นกระโดน
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่ง กว้างข้างละ
0.50 เมตร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 119 ข้อ 9 และแก้ไขฉบับที่ 1

จานวน

323,000 บาท

จานวน

77,000 บาท

จานวน

229,000 บาท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการปรับเกรด-บดทับแน่น หมู่ที่ 4
บ้านเหวตาบัว สายซอยต้นกระโดน - ไร่นางผัด น้อยเจริญ
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการปรับเกรด-บดทับแน่น
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 3,120.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 159 ข้อ 9
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการปรับเกรด-บดทับแน่น หมู่ที่ 1
บ้านปรางค์น้อย สายซอยสุดหล่อ-ปรางค์น้อย
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการปรับเกรด-บดทับแน่น
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 14,000.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 137ข้อ 7 และแก้ไขฉบับที่ 1
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โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการปรับเกรด-บดทับแน่น หมู่ที่ 2
บ้านปรางค์น้อยพัฒนา สายหัวลวดหนาม
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการปรับเกรด-บดทับแน่น
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,140.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 4,560.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 138 ข้อ 10

จานวน

107,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการปรับเกรด-บดทับแน่น หมู่ที่ 3
บ้านหนองช้างหล่ม สายโนนอีแซว - สายบ้านฉางเหวตาบัว
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการปรับเกรด-บดทับแน่น
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 134 ข้อ 2

จานวน

137,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการปรับเกรด-บดทับแน่น หมู่ที่ 3
บ้านหนองช้างหล่ม สายบ้านนางไร-บ้านฉาง
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการปรับเกรด-บดทับแน่น
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 134 ข้อ 1

จานวน

188,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม

376,320 บาท
355,320 บาท
355,320 บาท

จานวน

355,320 บาท

รวม
รวม

21,000 บาท
1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี ให้แก่ข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ
2563 - 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคานวณตั้งจ่ายไว้
จานวน 12 เดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน
หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความ
รวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

147

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกผักสวนครัว ดาเนินการแปลงสาธิต
การปลูกผักสวนครัว ซื้อเมล็ดผัก , ฟางคลุมแปลง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 219 ข้อ 10
ตาม พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม
รวม
รวม

110,000 บาท
80,000 บาท
80,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดาริ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดาริปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25662570) หน้า 233 ข้อ 2
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปกป้องไฟป่า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปกป้องไฟป่า ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 234 ข้อ 3 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 235 ข้อ 7 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และการดูแลรักษาป่าชุมชนเขาซับแกงไก่
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
อุดหนุนคณะกรรมการป่าชุมชน เพื่อดาเนินโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และดูแลรักษา ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 233 ข้อที่ 1 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ,
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559

รวม
รวม

30,000 บาท
30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวม
รวม
รวม

1,246,160 บาท
170,160 บาท
170,160 บาท

จานวน

170,160 บาท

รวม
รวม

926,000 บาท
1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ปรากฏ ตามจานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2563-2565) ดังนี้ ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
1 อัตรา จานวน 12 เดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน
หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

45,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

130,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้าประปาหมู่บ้าน
ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 236 ข้อที่1
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ
โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ
ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง

จานวน

100,000 บาท

รวม

750,000 บาท

จานวน

750,000 บาท

รวม
รวม

150,000 บาท
150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ตะปู
ไม้ต่าง ๆ ยางมะตอยสาเร็จรูป ปูนซีเมนต์ ค้อน ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปาที่อยู่ในความดูแล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าซับเมิสซิเบิ้ล
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้าซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 แรงม้า ,
2 แรงม้า และ 3 แรงม้า ใช้ในกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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วันที่พิมพ์ : 26/8/2565 14:15:51

น้า : 1/30

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงานงบกลาง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

95,000
4,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

5,101,200

เบี้ยยังชีพความพิการ

1,150,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

42,000

เงินสารองจาย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

288,739

รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

319,996

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

2,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.)
องค์การบริ ารสวน
ตาบลเขาน้อย

136,755

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

154

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565 14:15:51

น้า : 2/30

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

95,000
4,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

5,101,200

เบี้ยยังชีพความพิการ

1,150,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

42,000

เงินสารองจาย

288,739

รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

319,996

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

2,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.)
องค์การบริ ารสวน
ตาบลเขาน้อย

136,755

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080
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แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบบุคลากร

แผนงานงบกลาง

149,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

105,300

21,300

เงินประจาตาแ นง

168,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

240,480

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

712,320

108,000

872,400

45,300

12,000

48,000

เงินวิทยฐานะ

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

676,800

3,636,180

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

912,000

355,320

42,000
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แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบบุคลากร

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

676,800

734,760

355,320

6,143,220

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

รวม

เงินประจาตาแ นง

126,600
42,000

210,000

คาจ้างลูกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง
เงินวิทยฐานะ

240,480
108,000
12,000

170,160

1,970,880
117,300
42,000
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แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

80,000

40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

5,000

คาเชาบ้าน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

120,000

3,000

50,000

1,000

180,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

22,200

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

260,000

คาจ้างเ มาบริการ
พนักงานชั่วคราว

72,000

คาใช้จายในการจัดทา
เว็บไซต์องค์การบริ าร
สวนตาบลเขาน้อย

60,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000

50,000

300,000

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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น้า : 6/30

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน

รวม

290,000

2,000

1,000

1,000

60,000

23,000
240,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา
งบดาเนินงาน

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

22,200

15,000

625,000

คาจ้างเ มาบริการ
พนักงานชั่วคราว

72,000

คาใช้จายในการจัดทา
เว็บไซต์องค์การบริ าร
สวนตาบลเขาน้อย

60,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

45,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 7/30

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
บริ ารและการปฏิบัติ
งานของผู้บริ าร
สมาชิกสภาองค์การ
บริ ารสวนตาบล
พนักงานสวนตาบล
พนักงานจ้าง และผู้นา
ชุมชน

200,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

110,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

60,000

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนชวง
เทศกาล

30,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจา
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

150,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

80,000
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 8/30

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
บริ ารและการปฏิบัติ
งานของผู้บริ าร
สมาชิกสภาองค์การ
บริ ารสวนตาบล
พนักงานสวนตาบล
พนักงานจ้าง และผู้นา
ชุมชน

200,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

110,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

60,000

30,000

240,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนชวง
เทศกาล

30,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจา
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

150,000
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

น้า : 9/30

แผนงาน
โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

200,000

คาจ้างเ มาบริการรักษา
ความปลอดภัย

72,000

โครงการจัดสภาพแวด
ล้อมภายใน - ภายนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการทัศนศึกษา
แ ลงเรียนรู้นอกสถานที่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลเขาน้อย

30,000

โครงการปฐมนิเทศนัก
เรียน ประชุมผู้ปกครอง

5,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้นอก ้องเรียน

10,000

โครงการสงเสริม
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัด
เล็ก มัดใ ญ สา รับเด็ก
ปฐมวัย

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

526,610
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 10/30

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

200,000

คาจ้างเ มาบริการรักษา
ความปลอดภัย

72,000

โครงการจัดสภาพแวด
ล้อมภายใน - ภายนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการทัศนศึกษา
แ ลงเรียนรู้นอกสถานที่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลเขาน้อย

30,000

โครงการปฐมนิเทศนัก
เรียน ประชุมผู้ปกครอง

5,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้นอก ้องเรียน

10,000

โครงการสงเสริม
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัด
เล็ก มัดใ ญ สา รับเด็ก
ปฐมวัย

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

526,610
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

น้า : 11/30

แผนงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ าการมีเพศ
สัมพันธ์กอนวัยอันควร
และการตั้งครรภ์ในวัย
รุน

20,000

โครงการฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุก
เฉิน

20,000

โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

งบดาเนินงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

100,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

80,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

60,000

โครงการจ้างงานนัก
เรียน นักศึกษาใน
ระ วางปิดภาคเรียน

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
ตาบลเขาน้อย

20,000
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

น้า : 12/30

แผนงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ าการมีเพศ
สัมพันธ์กอนวัยอันควร
และการตั้งครรภ์ในวัย
รุน

20,000

โครงการฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุก
เฉิน

20,000

โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

งบดาเนินงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

100,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

80,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

60,000

โครงการจ้างงานนัก
เรียน นักศึกษาใน
ระ วางปิดภาคเรียน

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
ตาบลเขาน้อย

20,000
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

น้า : 13/30

แผนงาน
โครงการรถรับ-สงนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริ ารสวน
ตาบลเขาน้อย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

72,000

คาใช้จายการเลือกตั้ง
และเลือกตั้งซอมผู้
บริ ารและสมาชิกสภา
องค์การบริ ารสวน
ตาบลเขาน้อย

30,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่

30,000

โครงการการศึกษาเพื่อ
ตอต้านการใช้ยาเสพติด
ในนักเรียน (D.A.R.E.)

12,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

150,000

โครงการประชุม
ประชาคม เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริม ตาม ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการจัดกิจกรรมการ
ราบวงสรวงถวายสมเด็จ
พระนารายณ์ม าราช
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 14/30

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการรถรับ-สงนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริ ารสวน
ตาบลเขาน้อย

72,000

คาใช้จายการเลือกตั้ง
และเลือกตั้งซอมผู้
บริ ารและสมาชิกสภา
องค์การบริ ารสวน
ตาบลเขาน้อย

30,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่

30,000

โครงการการศึกษาเพื่อ
ตอต้านการใช้ยาเสพติด
ในนักเรียน (D.A.R.E.)

12,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

150,000

โครงการประชุม
ประชาคม เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริม ตาม ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการจัดกิจกรรมการ
ราบวงสรวงถวายสมเด็จ
พระนารายณ์ม าราช

13,000

13,000
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

น้า : 15/30

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ
โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ท้องถิ่น

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร ม า
ภูมิพลอดุลย
เดชม าราช บรม
นาถบพิตร
โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดีศรีสินทรม าวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู ัว
โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปี ลวง
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งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 16/30

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

30,000

30,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ท้องถิ่น

90,000

90,000

โครงการเนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร ม า
ภูมิพลอดุลย
เดชม าราช บรม
นาถบพิตร

30,000

30,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดีศรีสินทรม าวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู ัว

30,000

30,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปี ลวง

30,000

30,000
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น้า : 17/30

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี
โครงการ มูบ้านศีล ้า
ประชาเป็นสุข
คาใช้จายเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง
บริการ
พนักงานจ้าง
เ มาบริการชั่วคราว
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ
โครงการปลูกผักสวน
ครัว เพื่อสร้างความมั่น
คงทางอา าร
โครงการปลูก ญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดาริ
โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครปก
ป้องไฟป่า
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดาริฯ
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งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 18/30

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

30,000

30,000

โครงการ มูบ้านศีล ้า
ประชาเป็นสุข

10,000

10,000

คาใช้จายเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง
บริการ

80,000

80,000

พนักงานจ้าง
เ มาบริการชั่วคราว

90,000

90,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

30,000

โครงการปลูกผักสวน
ครัว เพื่อสร้างความมั่น
คงทางอา าร

20,000

20,000

โครงการปลูก ญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดาริ

10,000

10,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครปก
ป้องไฟป่า

20,000

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดาริฯ

50,000

50,000
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น้า : 19/30

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
วัสดุสานักงาน

40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

5,000

3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

30,000

840,000

3,000

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

13,000

3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

90,000

10,000

วัสดุอื่น

งบดาเนินงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
120,000

วัสดุกอสร้าง

ค่าวัสดุ

แผนงานงบกลาง

15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

คาไฟฟ้า

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

7,000
170,000

100,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

1,000

3,000

คาบริการโทรศัพท์

2,000

คาบริการไปรษณีย์

40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

25,000

11,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บ
เอกสารประตู 2 บาน

11,400
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น้า : 20/30

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

วัสดุสานักงาน

20,000

20,000

200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

30,000

10,000

48,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอสร้าง

ค่าวัสดุ

870,000
70,000

100,000

60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

16,000
20,000

120,000

วัสดุอื่น

5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์
คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

183,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

วัสดุคอมพิวเตอร์
งบดาเนินงาน

รวม

7,000
750,000

1,020,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

4,000

คาบริการโทรศัพท์

2,000

คาบริการไปรษณีย์

40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

36,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บ
เอกสารประตู 2 บาน

11,400
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น้า : 21/30

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สา รับ
งานสานักงาน

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
Dot Matrix Printer
แบบแครยาว

23,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ รือ LED ขาว
ดา (18 น้า/นาที)

2,600

จัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง

2,500

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

4,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าซับเมิสซิ
เบิ้ล
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านปรางค์น้อยพัฒนา
มูที่ 2 สายบ้านนาย
บุญเกิด เยื้อนสันเทียะ
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น้า : 22/30

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สา รับ
งานสานักงาน

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
Dot Matrix Printer
แบบแครยาว

23,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ รือ LED ขาว
ดา (18 น้า/นาที)

2,600

จัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง

2,500

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

4,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าซับเมิสซิ
เบิ้ล

150,000

150,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านปรางค์น้อยพัฒนา
มูที่ 2 สายบ้านนาย
บุญเกิด เยื้อนสันเทียะ

86,000

86,000
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น้า : 23/30

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้าน นองช้าง ลม มู
ที่ 3 สายโนนอีแซว สายบ้านฉางเ วตาบัว
โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้าน นองช้าง ลม มู
ที่ 3 สายบ้านนาย
ประเทือง - บ้านนาง
ทองม้วน
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านเ วตาบัว มูที่ 4
สายบ้านนายเสรี เฟือง
ทอง - คลองต้นกระโดน
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน มูที่
4 บ้านเ วตาบัว สาย
ซอยต้นกระโดน - ไร
นางผัด น้อยเจริญ
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 24/30

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้าน นองช้าง ลม มู
ที่ 3 สายโนนอีแซว สายบ้านฉางเ วตาบัว

431,000

431,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้าน นองช้าง ลม มู
ที่ 3 สายบ้านนาย
ประเทือง - บ้านนาง
ทองม้วน

69,000

69,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านเ วตาบัว มูที่ 4
สายบ้านนายเสรี เฟือง
ทอง - คลองต้นกระโดน

323,000

323,000

77,000

77,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน มูที่
4 บ้านเ วตาบัว สาย
ซอยต้นกระโดน - ไร
นางผัด น้อยเจริญ

177

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565 14:15:51

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

น้า : 25/30

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการซอมแซมถนน
ินคลุกโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน มูที่
1 บ้านปรางค์น้อย สาย
ซอยสุด ลอ-ปรางค์น้อย
โครงการซอมแซมถนน
ินคลุกโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน มูที่
2 บ้านปรางค์น้อย
พัฒนา สาย ัวลวด
นาม
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ินคลุกโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน มูที่
3 บ้าน นองช้าง ลม
สายโนนอีแซว - สาย
บ้านฉางเ วตาบัว
โครงการซอมแซมถนน
ินคลุกโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน มูที่
3 บ้าน นองช้าง ลม
สายบ้านนางไร-บ้านฉาง
คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 26/30

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการซอมแซมถนน
ินคลุกโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน มูที่
1 บ้านปรางค์น้อย สาย
ซอยสุด ลอ-ปรางค์น้อย

229,000

229,000

โครงการซอมแซมถนน
ินคลุกโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน มูที่
2 บ้านปรางค์น้อย
พัฒนา สาย ัวลวด
นาม

107,000

107,000

โครงการซอมแซมถนน
ินคลุกโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน มูที่
3 บ้าน นองช้าง ลม
สายโนนอีแซว - สาย
บ้านฉางเ วตาบัว

137,000

137,000

โครงการซอมแซมถนน
ินคลุกโดยการปรับ
เกรด-บดทับแนน มูที่
3 บ้าน นองช้าง ลม
สายบ้านนางไร-บ้านฉาง

188,000

188,000

5,000

5,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
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น้า : 27/30

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริ ารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเ ลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (สถานที่กลาง)
อาเภอลาสนธิ (สานัก
งานสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอาเภอลาสนธิ)
จัง วัดลพบุรี

25,000

เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการ การจัดงานรัฐ
พิธี และประเพณี
วัฒนธรรม (อุด นุน
อาเภอลาสนธิ)
อุด นุนโครงการคาย
คุณธรรม-จริยธรรม
สา รับนักเรียน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด
ของอาเภอลาสนธิ

1,449,000

35,000

60,000

50,000
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น้า : 28/30

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริ ารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเ ลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (สถานที่กลาง)
อาเภอลาสนธิ (สานัก
งานสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอาเภอลาสนธิ)
จัง วัดลพบุรี
เงินอุด นุนสวนราชการ

25,000

1,449,000

โครงการ การจัดงานรัฐ
พิธี และประเพณี
วัฒนธรรม (อุด นุน
อาเภอลาสนธิ)

35,000

อุด นุนโครงการคาย
คุณธรรม-จริยธรรม
สา รับนักเรียน

60,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด
ของอาเภอลาสนธิ

50,000
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น้า : 29/30

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

งานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์ม าราช
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
และการดูแลรักษาป่า
ชุมชนเขาซับแกงไก อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
รวม

7,139,690

8,272,800

745,940

5,240,010

407,000

498,320

300,000

362,000

182

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565 14:15:51

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

น้า : 30/30
แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงาน
งานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์ม าราช

แผนงานการ
พาณิชย์

28,000

รวม

28,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
และการดูแลรักษาป่า
ชุมชนเขาซับแกงไก อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
รวม

30,000

291,000

3,010,760

486,320

30,000

1,246,160

28,000,000
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
------------------------------------------------ตามที่ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาน้ อ ยได้ พิ จ ารณาเห็ น ชอบ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕65 และนายอาเภอลาสนธิได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน ๒๕65
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้การพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น และการบริ ห ารงานด้ า นงบประมาณเป็ น ไปตามแผนงานงบประ มาณ และตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖
ข้อ (๓๙) องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จึงขอประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕65 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕65
(ลงชื่อ)
(นายวิศาล จันทรศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

