ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
------------------------------------------------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 2๕ สิงหาคม ๒๕64 และนายอาเภอลาสนธิได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน ๒๕64
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. ๒๕65
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕64 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕64
(ลงชื่อ)
(นายเสงี่ยม ฝาเฟี้ยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บล ข น ย
ภ ล สนธ จง วดลพบรี

1

ถล บปร ม
. . 2565
ท นปร ธ น ภ

ล ม

ภ

รบร ร วน บล น ย

. . 2565
1. ถ น

ร ลั

1.1
. . 2564
1.1.1

2

. . 2564

35,531,682.04

1.1.2

30,719,781.03

1.1.3

14,247,375.88

1.1.4
10,455.16

2

1.1.5

0

1.2

0.00

0.00

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม
2.1

พ.ศ. 2563

26,968,524.28
ษ

59,789.00
223,984.50
344,657.83
992,405.00
็

็

116,100.00
1,600.00

ษ

13,704,132.95
11,525,855.00

2.2
2.3

12,555.00
20,574,332.44
2

5,728,357.99
7,179,999.00
4,359,770.95
1,905,380.50
1,400,824.00
ื

0.00

2.4
2.5

12,555.00
ื

4,628,660.00

2.6
2.7

0.00
0.00

3

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
รบร ร วนต บล น ย
ภ ล นธ
วดลพบร

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ

ร

59,789.00

85,600.00

70,510.00

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ
นญ ต

223,984.50

207,400.00

230,490.00

มวดร ยได

344,657.83

300,000.00

345,000.00

992,405.00

960,000.00

980,000.00

116,100.00

33,000.00

58,000.00

1,600.00

2,000.00

2,000.00

1,738,536.33

1,588,000.00

1,686,000.00

13,704,132.95

14,412,000.00

14,214,000.00

13,704,132.95

14,412,000.00

14,214,000.00

11,525,855.00

10,000,000.00

11,100,000.00

11,525,855.00

10,000,000.00

11,100,000.00

26,968,524.28

26,000,000.00

27,000,000.00

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 นนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

4

2565

2
2563

2564

2565

งบกลาง

5,728,357.99

6,799,690.00

7,378,930.00

งบบุคลากร

7,179,999.00

9,305,700.00

10,020,060.00

งบดา นินงาน

4,359,770.95

7,624,610.00

7,360,610.00

งบลงทุน

1,905,380.50

704,500.00

531,100.00

งบ งินอุดหนุน

1,400,824.00

1,565,500.00

1,709,300.00

20,574,332.44

26,000,000.00

27,000,000.00

5

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

6

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบล ขาน้อย
อา ภอลา นธิ จัง วัดลพบรี
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

8,130,520

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

755,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,166,430

แผนงาน าธารณ ข

407,500

แผนงาน ังคม ง คราะ

539,000

แผนงาน ค ะและชมชน

264,000

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชมชน

692,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ

283,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา

1,751,560

แผนงานการ กษตร

527,180

แผนงานการพาณิชย

1,104,680

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

7,378,930
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

27,000,000

7

น : 1/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ
นต บ น
ภ นธ
ด พบุ
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ

งบกลาง

รวม

งบกลาง

7,378,930

7,378,930

บ

7,378,930

7,378,930

8

น : 2/9

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารทั่วไป

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

3,581,520

350,000

2,078,700

130,000

6,140,220

มื )

1,707,120

0

0

0

1,707,120

)

1,874,400

350,000

2,078,700

130,000

4,433,100

1,587,500

5,200

326,600

0

1,919,300

ต บแทน

126,200

5,200

133,600

0

265,000

ใช

672,800

0

90,000

0

762,800

ดุ

537,100

0

103,000

0

640,100

ธ ณูปโภ

251,400

0

0

0

251,400

0

0

11,000

0

11,000

ุภณฑ

0

0

11,000

0

11,000

งบ งินอุดหนุน

60,000

0

0

0

60,000

น ุด นุน

60,000

0

0

0

60,000

น ดื น (ฝ่
น ดื น (ฝ่ ป
งบดา นินงาน

งบลงทุน

9

น : 3/9

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งบ
งบบุคลากร
น ดื น (ฝ่ ป
งบดา นินงาน
ต บแทน
ใช

)

รวม

439,200

439,200

439,200

439,200

316,000

316,000

51,000

51,000

265,000

265,000

10

น : 4/9

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน งานศึกษาไม่กาหนด
กับการศึกษา
และประถมศึกษา
ระดับ

งบ
งบบุคลากร

รวม

1,780,320

0

0

1,780,320

1,780,320

0

0

1,780,320

177,000

1,725,310

0

1,902,310

25,000

0

0

25,000

152,000

683,070

0

835,070

ดุ

0

906,240

0

906,240

ธ ณูปโภ

0

136,000

0

136,000

งบ งินอุดหนุน

0

1,423,800

60,000

1,483,800

น ุด นุน

0

1,423,800

60,000

1,483,800

น ดื น (ฝ่ ป
งบดา นินงาน
ต บแทน
ใช

)

11

น : 5/9

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบดา นินงาน

รวม

370,000

370,000

ต บแทน

120,000

120,000

ใช

250,000

250,000

งบ งินอุดหนุน

37,500

37,500

น ุด นุน
แผนงานสังคมสง คราะห์

37,500

37,500

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานสวัสดิการสังคม
กับสังคมสง คราะห์ และสังคมสง คราะห์

งบ
งบบุคลากร
น ดื น (ฝ่ ป
งบดา นินงาน
ต บแทน
ใช

)

รวม

396,000

0

396,000

396,000

0

396,000

1,000

142,000

143,000

1,000

0

1,000

0

142,000

142,000

12

น : 6/9

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

งบ

รวม

งบดา นินงาน

264,000

264,000

ใช
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

264,000

264,000

งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

งบดา นินงาน

รวม

642,000

642,000

ต บแทน

100,000

100,000

ใช

542,000

542,000

งบ งินอุดหนุน

50,000

50,000

น ุด นุน

50,000

50,000

13

น : 7/9

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

82,000

173,000

255,000

ใช

82,000

173,000

255,000

งบ งินอุดหนุน

0

28,000

28,000

น ุด นุน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

28,000

28,000

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร
น ดื น (ฝ่ ป
งบดา นินงาน
ต บแทน
ใช
ดุ
งบลงทุน
ท่ดนแ

่

)

งานก่อสร้าง

รวม

874,560

0

874,560

874,560

0

874,560

272,000

120,000

392,000

62,000

0

62,000

170,000

120,000

290,000

40,000

0

40,000

0

485,000

485,000

0

485,000

485,000
14

น : 8/9

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานส่ง สริมการ กษตร

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

226,080

0

226,080

226,080

0

226,080

136,000

80,000

216,000

1,000

0

1,000

ใช

135,000

80,000

215,000

งบลงทุน

35,100

0

35,100

ุภณฑ

35,100

0

35,100

งบ งินอุดหนุน

0

50,000

50,000

น ุด นุน

0

50,000

50,000

น ดื น (ฝ่ ป
งบดา นินงาน
ต บแทน

)

15

น : 9/9

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานกิจการประปา

รวม

163,680

163,680

163,680

163,680

941,000

941,000

1,000

1,000

35,000

35,000

ดุ

155,000

155,000

ธ ณูปโภ

750,000

750,000

น ดื น (ฝ่ ป
งบดา นินงาน
ต บแทน
ใช

)
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตาบลเขาน้อย และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารสวนตาบลเขา
น้อย
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 27,000,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 27,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

8,130,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

755,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,166,430

แผนงานสาธารณสุข

407,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

539,000

แผนงานเคหะและชุมชน

264,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

692,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

283,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,751,560

แผนงานการเกษตร

527,180

แผนงานการพาณิชย์

1,104,680

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

7,378,930
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

27,000,000
17

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลเขาน้อย ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลเขาน้อย มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายเสงี่ยม ฝาเฟ้ยม)
ตาแหนง นายกองค์การบริหารสวนตาบลเขาน้อย
อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................
(นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์)
ตาแหนง นายอาเภอลาสนธิ
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น : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
รบร ร วนต บล น ย
ภ ล นธ
วดลพบุร
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษโร รื นแล ท่ดน
ภ ษบ รุ ท ท่
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 บ ร วบ ุม ร
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

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

110,251.00
30,631.78
0.00
48,966.00
189,848.78

0.00
0.00
16,703.00
43,086.00
59,789.00

0.00
0.00
50,000.00
35,600.00
85,600.00

0.00
0.00
-58.98
40.45

%
%
%
%

0.00
0.00
20,510.00
50,000.00
70,510.00

0.00
110,940.00
58.55
360.00

2,764.50
115,440.00
0.00
390.00

2,500.00
100,000.00
100.00
300.00

0.00
20.00
-100.00
30.00

%
%
%
%

2,500.00
120,000.00
0.00
390.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

5,000.00

1,600.00
66,500.00
377,384.00
556,842.55

1,600.00
0.00
103,790.00
223,984.50

1,500.00
3,000.00
100,000.00
207,400.00

6.67 %
-66.67 %
0.00 %

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

19

วนท่พมพ : 3/8/2564 15:36:34

น : 2/3

รายรับจริง
ปี 2562
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บ้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
ร ยได ปร ป
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
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

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

300,262.91
300,262.91

344,657.83
344,657.83

300,000.00
300,000.00

15.00 %

345,000.00
345,000.00

968,510.00
968,510.00

992,405.00
992,405.00

960,000.00
960,000.00

2.08 %

980,000.00
980,000.00

8,000.00
4,900.00
12,900.00

93,500.00
22,600.00
116,100.00

30,000.00
3,000.00
33,000.00

83.33 %
0.00 %

55,000.00
3,000.00
58,000.00

7,200.00
7,200.00

1,600.00
1,600.00

2,000.00
2,000.00

0.00 %

2,000.00
2,000.00

425,018.52
9,808,485.27
1,453,590.18
51,542.87
2,958,144.02
0.00
47,760.44
26,047.38

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

400,000.00
9,700,000.00
1,400,000.00
50,000.00
2,800,000.00
2,000.00
40,000.00
20,000.00

0.00
0.00
7.14
0.00
-10.71
-25.00
5.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%
%

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
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รายรับจริง
ธรรม นยมแล

ปี 2562

ปี 2563

รวมหมวดภาษีจัดสรร

500.00
14,771,088.68

0.00
13,704,132.95

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
0.00 100.00 %
14,412,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

10,822,281.00
10,822,281.00
27,628,933.92

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

10,000,000.00
10,000,000.00
26,000,000.00

ใชน้ บ ด ล

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
น ุด นุนท่วไป

11.00 %

ปี 2565
500.00
14,214,000.00
11,100,000.00
11,100,000.00
27,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
รบร ร วนต บล น ย
ภ ล นธ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

วดลพบุร

27,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

70,510 บาท

นวน

20,510 บ ท

นวน

50,000 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

230,490 บาท

ธรรม นยมใบ นุญ ต ร ย ุร

นวน

2,500 บ ท

นวน

120,000 บ ท

นวน

390 บ ท

นวน

5,000 บ ท

นวน

1,600 บ ท

นวน

1,000 บ ท

ภ ษท่ดนแล ่ ปลู ร
ปร ม ณ รร ยรบม

ว ป 2563

ภ ษป้ ย
ปร ม ณ รร ยรบ พ่ม ึ้น ป 2563 ต ม พ.ร.บ ภ ษ
ป้ ย ได นด ตร ภ ษใ ม พ่ม ้นึ

ปร ม ณ รร ยรบ ึ้นใ ม นื่
มต

ดมรบ ป็น ภ ษ รรพ

ธรรม นยม ็บแล นมูลฝ ย
ปร ม ณ รร ยรบ พ่ม ึ้น ต มฐ น มูลผูใชถ ย
ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ปร ม ณ รร ยรบ ท ดม

ป 2563

ธรรม นยม ร ม รรบ ลื ต้ ม ช ภ ท ถ่น รื ผู
บร รท ถ่น
ปร ม ณ รร ยรบ

ร ด ร ร ลื ต้

ธรรม นยมใบ นุญ ตปร
ปร ม ณ รร ยรบ ท ดม

บ

รน้ มน ชื้ พล

ป 2563

ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ย ร รท บ
ปร ม ณ รร ยรบ พ่ม ึ้น
็บได พ่ม ึ้น

ป 2563 นื่

ด รณว
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ปรบ รผด ญญ
ปร ม ณ รร ยรบน ย ว 2563 นื่
น
ม บ นไดทนต ม นด วล
ด บ้ย

รวม

345,000 บาท

นวน

345,000 บ ท

รวม

980,000 บาท

นวน

980,000 บ ท

รวม

58,000 บาท

นวน

55,000 บ ท

นวน

3,000 บ ท

รวม

2,000 บาท

นวน

2,000 บ ท

ป2563

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
ร ยได

100,000 บ ท

ด รณว ผูรบ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ปร ม ณ รใ ล ย

นวน

ปร ป

ปร ม ณ รร ยรบใ ล ย บป 2563 ต มฐ น ผูใชน้ ปร ป
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ย

ร ร ดซื้ ด

ปร ม ณ รร ยรบน ย ว ป 2563 นื่
นโ ร ร ร น ยล

ด รณว

ม

ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
ปร ม ณ รร ยรบน ย ว ป 2563 ด รณว
ล

็บไดน ย

หมวดรายได้จากทุน
ยท ดตล ดทรพย น
ปร ม ณ รร ยรบม ว
ื่ ม ภ พ พ่มม ึ้น

ป 2563 ด รณว มทรพย น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

14,214,000 บาท

ภ ษรถยนต

นวน

400,000 บ ท

นวน

9,700,000 บ ท

นวน

1,500,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบ ท ดม
ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ.

ป 2563
นดแผน

ปร ม ณ รร ยรบม ว ป 2563 นื่
ไดรบ น ด รรได พ่ม ึ้น
ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. ด รรร ยได
ปร ม ณ รร ยรบ ท ดม

ด รณว

ป 2563
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ภ ษธุร ฉพ
ปร ม ณ รร ยรบม ึ้น ว ป 2563 นื่
ไดรบ น ด รร พ่ม ึ้น

ภ

ลว แล

ภ

ลว แร
ด รณว

นวน

1,500 บ ท

นวน

42,000 บ ท

นวน

20,000 บ ท

นวน

500 บ ท

ได

ลว ปิโตร ลยม

ปร ม ณ รร ยรบน ย ว ป 2563 นื่
รบ น ด รรไดน ยล
ธรรม นยมแล

2,500,000 บ ท

ป 2563

ปร ม ณ รร ยรบน ย ว ป 2563 นื่
รบ น ด รรไดน ยล
ภ

นวน
ป 2563

ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม

ปร ม ณ รร ยรบ ท ดม

50,000 บ ท

ด รณว

ภ ษ รรพ มต
ปร ม ณ รร ยรบ ท ดม

นวน

ด รณว

ได

ใชน้ บ ด ล

ปร ม ณ รร ยรบ พ่ม ึ้น ว ป 2563 นื่
ไดรบ น ด รร พ่มม ึ้น

ด รณว

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

11,100,000 บาท

น ุด นุนท่วไป

นวน

11,100,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบน ย ว ป 2563 นื่
รบ น ด รรน ยล

ด รณว

ได
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริ ารสวนตาบลเขาน้อย
อาเภอลาสนธิ จัง วัดลพบุรี
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

83,268

78,119

95,000

-0.63 %

94,400

0

3,439

4,200

-4.76 %

4,000

3,795,800

4,134,400

4,685,600

7.05 %

5,016,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

928,000

1,046,400

1,104,000

5.65 %

1,166,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

24,000

27,000

42,000

-28.57 %

30,000

265,947.61

143,999.99

850,190

-28.72 %

606,030

0

0

0

100 %

318,000

3,532

0

0

0 %

0

0

0

3,000

0 %

3,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินสารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
กองทุนเงินทดแทน
คาใช้จายในการจัดการจราจร

25

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564 15:37

น้า : 2/47

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินคาตอบแทนรางวัลนาจับผู้กระทาผิด
กฎ มายจราจรทางบก

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

6,000

0

5,000

-40 %

3,000

198,000

138,000

138,700

-0.43 %

138,100

10,560

0

0

0 %

0

145,000

157,000

320,000

-100 %

0

รวมงบกลาง

5,460,107.61

5,728,357.99

7,247,690

7,378,930

รวมงบกลาง

5,460,107.61

5,728,357.99

7,247,690

7,378,930

รวมงบกลาง

5,460,107.61

5,728,357.99

7,247,690

7,378,930

รวมแผนงานงบกลาง

5,460,107.61

5,728,357.99

7,247,690

7,378,930

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080

514,080

514,080

-100 %

0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) องค์การบริ ารสวนตาบลเขาน้อย
จัดซื้ออุปกรณ์จราจร
เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

86,400

86,400

86,400

0 %

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,022,400

1,022,400

1,022,400

0 %

1,022,400

1,707,120

1,707,120

1,707,120

1,943,150

2,210,582

3,811,520

-64.46 %

1,354,800

96,425

89,300

147,900

-43.2 %

84,000

เงินประจาตาแ นง

126,000

126,000

122,000

3.28 %

126,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

0

0

218,280

-100 %

0

383,160

389,760

811,080

-63.31 %

297,600

24,000

24,000

47,460

-74.72 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,572,735

2,839,642

5,158,240

1,874,400

รวมงบบุคลากร

4,279,855

4,546,762

6,865,360

3,581,520

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

20,000

-50 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

100 %

4,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

1,707,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาเชาบ้าน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

21,600

21,600

57,600

87.5 %

108,000

0

0

0

100 %

4,200

27,900

30,000

86,000

119,455.69

246,751.67

238,000

5.04 %

250,000

18,000

18,000

20,000

0 %

20,000

4,450

13,610

30,000

0 %

30,000

52,404

37,408

100,000

-20 %

80,000

0

79,100

0

0 %

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

126,200

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาใช้จายในการจัดทาเว็บไซต์องค์การ
บริ ารสวนตาบลเขาน้อย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริ ารงานและ
การปฏิบัติงานของผู้บริ าร สมาชิกสภา
องค์การบริ ารสวนตาบล พนักงานสวน
ตาบล พนักงานจ้างและผู้นาชุมชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริ ารและการ
ปฏิบัติงานของผู้บริ าร สมาชิกสภาองค์การ
บริ ารสวนตาบล พนักงานสวนตาบล
พนักงานจ้าง และผู้นาชุมชน

0

0

0

100 %

212,800

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริ ารและการ
ปฏิบัติงานของผู้บริ าร สมาชิกสภาองค์การ
บริ ารสวนตาบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง
ผู้นาชุมชน และกลุมสตรีแมบ้าน

0

0

300,000

-100 %

0

45,796

34,044

80,000

0 %

80,000

240,105.69

428,913.67

768,000

56,025.5

69,256

80,000

0 %

80,000

770

2,033

5,000

0 %

5,000

53,854

60,490

70,000

0 %

70,000

0

480

5,000

-40 %

3,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

5,115

15,900

60,000

0 %

60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

143,264

114,760

157,800

62.29 %

256,100

0

0

5,000

-100 %

0

825

1,538

10,000

0 %

10,000

20,910

38,760

50,000

0 %

50,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

672,800

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุอื่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0

0

3,000

280,763.5

303,217

445,800

92,580.71

104,559.65

237,600

-23.23 %

182,400

0

0

5,000

-60 %

2,000

คาบริการโทรศัพท์

1,556.85

1,289.35

2,500

-20 %

2,000

คาบริการไปรษณีย์

6,970

59,169.6

40,000

0 %

40,000

21,293

20,544

25,000

0 %

25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

122,400.56

185,562.6

310,100

251,400

รวมงบดาเนินงาน

671,169.75

947,693.27

1,609,900

1,587,500

จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงขาเ ล็ก จานวน 20 ตัว

0

0

15,000

-100 %

0

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 7 ตัว

0

11,200

0

0 %

0

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

0

50,800

0

0 %

0

6,400

0

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

0 %

ปี 2565
3,000
537,100

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้นั่งทางาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

จัดซื้อโต๊ะไม้สา รับทางาน 1 ชุด

0

5,400

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะยาวสแตนเลสทั้งตัว กว้าง 75 ซม.
ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. จานวน 10 ตัว

0

0

50,000

-100 %

0

15,900

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้ทาน้าเย็น-น้าร้อน

0

10,800

0

0 %

0

จัดซื้ออางล้างจาน 1 ลุม 1 ที่พัก พร้อมขา
ตั้งฯ

0

2,300.5

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับสานักงาน

15,800

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง

0

16,150

17,000

-100 %

0

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

0

15,200

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง

0

2,250

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
(480 Watts)

2,200

0

7,500

-100 %

0

31,405.8

0

0

0 %

0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมค่าครุภัณฑ์

71,705.8

114,100.5

89,500

0

รวมงบลงทุน

71,705.8

114,100.5

89,500

0

0

0

0

100 %

25,000

0

0

35,000

0 %

35,000

25,000

25,000

25,000

-100 %

0

0

35,000

0

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ าร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง) อาเภอลาสนธิ (สานักงานสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอลาสนธิ)
จัง วัดลพบุรี
เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการ การจัดงานรัฐพิธี และประเพณี
วัฒนธรรม (อุด นุนอาเภอลาสนธิ)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ าร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนของ อปท. (สถานการกลาง) อ.ลา
สนธิ (สนง.สงเสริมการปกครองท้องถิ่น อ
.ลาสนธิ) จ.ลพบุรี
อุด นุน โครงการ การจัดงานรัฐพิธี
ประเพณีวัฒนธรรม และสาธารณการกุศล
ตาง ๆ อาเภอลาสนธิ จัง วัดลพบุรี (อุด
นุนอาเภอลาสนธิ)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมเงินอุดหนุน

25,000

60,000

60,000

60,000

รวมงบเงินอุดหนุน

25,000

60,000

60,000

60,000

รวมงานบริหารทั่วไป

5,047,730.55

5,668,555.77

8,624,760

5,229,020

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

350,000

รวมงบบุคลากร

0

0

0

350,000

0

0

0

100 %

1,000

0

0

0

100 %

4,200

รวมค่าตอบแทน

0

0

0

5,200

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

5,200

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

0

0

0

355,200

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

350,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

505,260

536,640

0

100 %

1,338,060

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0

0

0

100 %

21,300

เงินประจาตาแ นง

0

0

0

100 %

42,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

194,220

205,380

0

100 %

232,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

283,440

357,310

0

100 %

428,040

35,400

31,207

0

100 %

16,380

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,018,320

1,130,537

0

2,078,700

รวมงบบุคลากร

1,018,320

1,130,537

0

2,078,700

57,050

58,350

70,000

-14.29 %

60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

22,680

20,000

-80 %

4,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

100 %

60,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

65,450

92,130

105,800

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

30,300

42,230

50,000

0 %

50,000

คาจ้างเ มาบริการพนักงานชั่วคราว

72,000

48,000

0

0 %

0

คาใช้จายในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริ ารงานคลัง

43,210

0

0

0 %

0

29,156

34,058

30,000

0 %

30,000

4,200

7,800

10,000

0 %

10,000

178,866

132,088

90,000

40,239.5

29,531.6

60,000

0 %

60,000

0

1,200

3,000

0 %

3,000

13,965

29,140

40,000

0 %

40,000

54,204.5

59,871.6

103,000

รวมค่าตอบแทน

100 %

9,600
133,600

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

90,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

103,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

298,520.5

284,089.6

298,800

326,600

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน 6 ตัว

0

9,600

0

0 %

0

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

0

50,800

0

0 %

0

จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเ ล็ก 2 ชั้น 20 ชอง

10,050

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอกสารประตู 2 บาน

11,000

10,200

11,000

0 %

11,000

จัดซื้อตู้เ ล็กแบบ 4 ลิ้นชัก

26,400

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ชุด

0

12,000

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะเ ล็กสา รับทางาน

0

6,300

0

0 %

0

0

0

17,000

-100 %

0

29,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา

2,400

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
(480 Watts)

2,200

0

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน จานวน 1
เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงาน
ประมวลผลแบบ 2
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2565

0

0

2,500

0

รวมค่าครุภัณฑ์

81,050

88,900

30,500

11,000

รวมงบลงทุน

81,050

88,900

30,500

11,000

รวมงานบริหารงานคลัง

1,397,890.5

1,503,526.6

329,300

2,416,300

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

130,000

รวมงบบุคลากร

0

0

0

130,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

130,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

6,445,621.05

7,172,082.37

8,954,060

8,130,520

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

297,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0

0

0

100 %

21,300

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

130,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

439,200

รวมงบบุคลากร

0

0

0

439,200

26,880

13,440

45,000

11.11 %

50,000

0

0

5,000

-80 %

1,000

26,880

13,440

50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0

0

5,000

0 %

5,000

โครงการจัด นวยบริการกู้ชีพกู้ภัยในระบบ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน

0

0

31,000

-100 %

0

23,794

12,394

30,000

0 %

30,000

0

232,512

200,000

0 %

200,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

51,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ชวงเทศกาล
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

38

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564 15:37

น้า : 15/47

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุก
เฉิน

0

0

20,000

0 %

20,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย

0

0

10,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

10,000

23,794

244,906

296,000

21,450

0

30,000

รวมค่าวัสดุ

21,450

0

30,000

0

รวมงบดาเนินงาน

72,124

258,346

376,000

316,000

6,900

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

6,900

0

0

0

รวมงบลงทุน

6,900

0

0

0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

79,024

258,346

376,000

755,200

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

79,024

258,346

376,000

755,200

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

265,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

449,160

93.64 %

869,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

860,400

0.25 %

862,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

0

48,000

0 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

1,357,560

1,780,320

รวมงบบุคลากร

0

0

1,357,560

1,780,320

0

0

5,000

0 %

5,000

0

0

0

100 %

20,000

0

0

25,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

50,000

0 %

50,000

คาจ้างเ มาบริการรักษาความปลอดภัย

0

0

72,000

0 %

72,000

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

25,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
200 %

ปี 2565

0

0

10,000

30,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

132,000

152,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

157,000

177,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน จานวน
2 เครื่อง

0

0

34,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น
(Multifunction) จานวน 1 เครื่อง

0

0

7,500

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง

0

0

5,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

46,500

0

รวมงบลงทุน

0

0

46,500

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

0

0

1,561,060

1,957,320

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

227,640

241,260

0

0 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

652,920

661,560

0

0 %

0

48,000

48,000

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

928,560

950,820

0

0

รวมงบบุคลากร

928,560

950,820

0

0

20,000

17,000

0

20,000

17,000

0

7,900

9,000

0

0 %

0

72,000

72,000

0

0 %

0

0

0

10,000

0 %

10,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการรักษาความปลอดภัย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการจัดสภาพแวดล้อมภายใน - ภาย
นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการทัศนศึกษาแ ลงเรียนรู้นอกสถาน
ที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลเขาน้อย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

24,830

24,680

35,000

-14.29 %

30,000

3,650

4,375

5,000

0 %

5,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (กิจกรรม
ประกอบอา ารอยางงาย, กิจกรรมโครง
งานวิทยาศาสตร์)

0

0

2,000

0 %

2,000

โครงการเยี่ยมบ้านเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0

0

5,000

0 %

5,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู้นอก ้องเรียน

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการสงเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย
สา รับเด็กเล็ก

0

0

30,000

0 %

30,000

โครงการสงเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก
มัดใ ญ สา รับเด็กปฐมวัย

0

0

0

100 %

20,000

547,866

450,519

513,800

11.15 %

571,070

2,480

535

0

0 %

0

658,726

561,109

610,800

วัสดุสานักงาน

0

15,000

40,000

0 %

40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

3,000

0 %

3,000

44,884

24,754

50,000 1,590.48 %

845,240

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้
ปกครอง

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

683,070

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาอา ารเสริม (นม)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

670,620.94

624,318.9

759,710

-100 %

0

วัสดุกอสร้าง

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

3,000

0 %

3,000

9,990

1,935

10,000

0 %

10,000

725,494.94

666,007.9

870,710

35,331.37

64,510.75

120,000

0 %

120,000

0

0

5,000

0 %

5,000

8,239

9,737

11,000

0 %

11,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

43,570.37

74,247.75

136,000

136,000

รวมงบดาเนินงาน

1,447,791.31

1,318,364.65

1,617,510

1,725,310

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน

0

3,200

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กแบบ 2 บาน

0

0

11,000

-100 %

0

0

28,080

0

0 %

0

0

31,280

11,000

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

906,240

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อโต๊ะอา ารเด็ก 6 ที่นั่ง
รวมค่าครุภัณฑ์

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้อง
ถิ่นไทย ผานการเลน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

35,646.9

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,646.9

0

0

0

รวมงบลงทุน

35,646.9

31,280

11,000

0

1,308,000

1,212,824

1,280,000

รวมเงินอุดหนุน

1,308,000

1,212,824

1,280,000

1,423,800

รวมงบเงินอุดหนุน

1,308,000

1,212,824

1,280,000

1,423,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3,719,998.21

3,513,288.65

2,908,510

3,149,110

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนสวนราชการ

11.23 %

1,423,800
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนสวนราชการ

30,000

0

0

0 %

0

0

0

60,000

0 %

60,000

รวมเงินอุดหนุน

30,000

0

60,000

60,000

รวมงบเงินอุดหนุน

30,000

0

60,000

60,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

30,000

0

60,000

60,000

รวมแผนงานการศึกษา

3,749,998.21

3,513,288.65

4,529,570

5,166,430

0

0

120,000

0

0

120,000

อุด นุนโครงการคายคุณธรรม-จริยธรรม
สา รับนักเรียน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

0 %

120,000
120,000

ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้ วัดนก

0

0

5,000

-100 %

0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ าการมีเพศ
สัมพันธ์กอนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ใน
วัยรุน

0

0

20,000

0 %

20,000

โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

0

0

100,000

0 %

100,000

37,616.4

0

0

0 %

0

โครงการรณรงค์ป้องกันปัญ าโรคเอดส์

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก

0

79,792

80,000

0 %

80,000

51,105

0

0

0 %

0

0

48,055

50,000

0 %

50,000

7,416

0

0

0 %

0

โครงการรณรงค์ชุมชนสะอาด ปราศจากยุง
ลาย ปลอดภัยจากไข้เลือดออก

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ
โครงการ ้องน้าท้องถิ่นสะอาดและ
ปลอดภัย
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

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

0

16,445

0

0 %

0

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอา าร

0

0

13,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

96,137.4

144,292

288,000

250,000

รวมงบดาเนินงาน

96,137.4

144,292

408,000

370,000

58,000

58,000

0

รวมค่าครุภัณฑ์

58,000

58,000

0

0

รวมงบลงทุน

58,000

58,000

0

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องพน มอกควัน

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
อุด นุนโครงการสาธารณสุขมูลฐานประจา
มูบ้าน

0

0

37,500

0 %

37,500

20,000

0

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

20,000

0

37,500

37,500

รวมงบเงินอุดหนุน

20,000

0

37,500

37,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

174,137.4

202,292

445,500

407,500

รวมแผนงานสาธารณสุข

174,137.4

202,292

445,500

407,500

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

396,000

รวมงบบุคลากร

0

0

0

396,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
อุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

396,000
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ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

100 %

1,000

รวมค่าตอบแทน

0

0

0

1,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

1,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

0

0

0

397,000

20,000

20,000

20,000

0 %

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้สูง
อายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

0

0

20,000

50 %

30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
ตาบลเขาน้อย

0

0

20,000

0 %

20,000

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาใน
ระ วางปิดภาคเรียน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการรถรับ-สงนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริ ารสวนตาบลเขาน้อย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
50 %

ปี 2565

48,000

40,418

48,000

72,000

รวมค่าใช้สอย

68,000

60,418

108,000

142,000

รวมงบดาเนินงาน

68,000

60,418

108,000

142,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

68,000

60,418

108,000

142,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

68,000

60,418

108,000

539,000

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

256,860

0

0

0 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

252,240

0

0

0 %

0

27,180

0

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

536,280

0

0

0

รวมงบบุคลากร

536,280

0

0

0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

10,000

0

0

0 %

0

9,680

0

0

0 %

0

0

74,500

0

0 %

0

19,680

74,500

0

1,500

0

0

รวมค่าวัสดุ

1,500

0

0

0

รวมงบดาเนินงาน

21,180

74,500

0

0

29,000

0

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสานัก
งานองค์การบริ ารสวนตาบลเขาน้อย
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่
2

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก พร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

2,200

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

35,200

0

0

0

รวมงบลงทุน

35,200

0

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

592,660

74,500

0

0

81,000

0

0

81,000

0

0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

9,041.5

0

0

0 %

0

วัสดุกอสร้าง

47,500

0

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

56,541.5

0

0

0

รวมงบดาเนินงาน

137,541.5

0

0

0

งานไฟฟ้าและประปา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0 %

0
0

ค่าวัสดุ

53

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564 15:37

น้า : 30/47

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

31,170

0

0

31,170

0

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้าน นองช้าง ลม มูที่ 3 สายบ้าน
นางนวลศรี - บ้านนายระนอง ทองเกล็ด

369,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านเ วตาบัว มุที่ 4 สายบ้านนายสฤษดิ์
พันธุมิตร

308,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง โดยเสริมผิว
จราจร ินคลุก บ้านปรางค์น้อย มูที่ 1
สาย ลังสปริงเวย์ ท้ายฝายเขาน้อย

216,000

0

0

0 %

0

โครงการขยายเขตน้าประปา มูที่ 1 บ้าน
ปรางค์น้อย จากบ้านนางคา ล้า ถึง บ้าน
นางอังชัญ ตั้งพร ม

0

53,500

0

0 %

0

โครงการขยายเขตน้าประปา มูที่ 1 บ้าน
ปรางค์น้อย จากบ้านนายสันทัด พูลเอี่ยม นายประชุม บุญเนตร

0

55,000

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0 %

0
0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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โครงการขยายเขตประปา มูที่ 5 บ้านลา
น้าเขียว จากบ้านนายพนิต พาระแพน

0

6,900

0

0 %

0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ มูที่ 1-5

0

99,500

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิว
จราจร ินคลุก บ้านลาน้าเขียว มูที่ 5 สาย
ซอยการเกษตร

375,000

0

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,268,000

214,900

0

0

รวมงบลงทุน

1,299,170

214,900

0

0

รวมงานไฟฟ้าและประปา

1,436,711.5

214,900

0

0

216,000

238,800

264,000

รวมค่าใช้สอย

216,000

238,800

264,000

264,000

รวมงบดาเนินงาน

216,000

238,800

264,000

264,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

216,000

238,800

264,000

264,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

2,245,371.5

528,200

264,000

264,000

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0 %

264,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

100,000

0

0

100,000

คาใช้จายการเลือกตั้งและเลือกตั้งซอมผู้
บริ ารและสมาชิกสภาองค์การบริ ารสวน
ตาบลเขาน้อย

0

0

300,000

0 %

300,000

โครงการการศึกษาเพื่อตอต้านการใช้ยาเสพ
ติดในนักเรียน (D.A.R.E.)

10,400

10,400

12,000

0 %

12,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด

84,314

111,415

120,000

0 %

120,000

โครงการจัดตั้งกลุมผลิตของใช้ในครัวเรือน

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น

840

0

20,000

-50 %

10,000

0

0

30,000

0 %

30,000

รวมค่าตอบแทน

0 %

100,000
100,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ตาม ลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการพัฒนาศัพยภาพกลุมสตรีตาบลเขา
น้อย

18,200

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมการรวมกลุมแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตร สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สินค้า นึ่งตาบล นึ่งผลิตภัณฑ์

0

0

30,000

0 %

30,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

0

0

30,000

0 %

30,000

โครงการสนับสนุนในการแก้ไขปัญ าการ
วางงาน รือการทามา ากินของประชาชน

0

0

20,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

113,754

121,815

572,000

542,000

รวมงบดาเนินงาน

113,754

121,815

672,000

642,000

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

163,754

171,815

722,000

692,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

163,754

171,815

722,000

692,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเสพติด
ของอาเภอลาสนธิ

0 %

50,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่นประชาชน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด

51,170

53,150

0

0 %

0

0

0

82,000

0 %

82,000

รวมค่าใช้สอย

51,170

53,150

82,000

82,000

รวมงบดาเนินงาน

51,170

53,150

82,000

82,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

51,170

53,150

82,000

82,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาท้องถิ่น

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการ "งานแผนดินสมเด็จพระนารายณ์
ม าราช ประจาปี 2562"

11,260

0

0

0 %

0

โครงการจัดกิจกรรมการราบวงสรวงถวาย
สมเด็จพระนารายณ์ม าราช

0

12,060

13,000

0 %

13,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสม ามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก

26,375

0

0

0 %

0

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุ

0

0

50,000

-40 %

30,000

โครงการเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม า
ภูมิพลอดุลยเดชม าราช บรมนาถบพิตร

0

0

30,000

0 %

30,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
าวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ัว

0

0

30,000

0 %

30,000
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปี ลวง

0

0

30,000

0 %

30,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0

0

30,000

0 %

30,000

8,695

0

10,000

0 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

46,330

12,060

193,000

173,000

รวมงบดาเนินงาน

46,330

12,060

193,000

173,000

95,000

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

95,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

95,000

0

0

0

โครงการ มูบ้านศีล ้า ประชาเป็นสุข

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม าวชิรา
ลงกรฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ัว

0 %

0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
งานแผนดินสมเด็จพระนารายณ์ม าราช

28,000

28,000

28,000

0 %

28,000

รวมเงินอุดหนุน

28,000

28,000

28,000

28,000

รวมงบเงินอุดหนุน

28,000

28,000

28,000

28,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

169,330

40,060

221,000

201,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

220,500

93,210

303,000

283,000

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

272,460

660,360

7.9 %

712,560

เงินประจาตาแ นง

0

0

0

100 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

257,880

263,880

-59.07 %

108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

21,540

15,540

-22.78 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

551,880

939,780

874,560

รวมงบบุคลากร

0

551,880

939,780

874,560

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

5,000

-60 %

2,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

100 %

60,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

0

8,400

-100 %

0

0

0

13,400

คาใช้จายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

30,000

60,000

0 %

60,000

พนักงานจ้างเ มาบริการชั่วคราว

0

24,000

84,000

7.14 %

90,000

0

5,052

20,000

0 %

20,000

0

59,052

164,000

วัสดุสานักงาน

0

0

20,000

0 %

20,000

วัสดุกอสร้าง

0

1,168

50,000

-100 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

8,035

20,000

0 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0

9,203

90,000

40,000

รวมงบดาเนินงาน

0

68,255

267,400

272,000

รวมค่าตอบแทน

62,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
รวมค่าใช้สอย

170,000

ค่าวัสดุ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้ทางาน

0

3,200

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะเ ล็กสา รับทางาน

0

6,300

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

9,500

0

0

รวมงบลงทุน

0

9,500

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

629,635

1,207,180

1,146,560

0

0

20,000

0 %

20,000

0

0

0

100 %

100,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

20,000

120,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

20,000

120,000

งานก่อสร้าง
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาใช้จายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านปรางค์น้อยพัฒนา มูที่ 2 สายบ้าน
นายไพบูลย์ แก้วมาตร

0

0

0

100 %

162,000

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

0

0

0

100 %

108,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านลาน้าเขียว
มูที่ 5 สายไรนายวินัย พิณเสนาะ

0

0

0

100 %

210,000

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา k)

0

0

5,000

-100 %

0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก บ้าน
ปรางค์น้อย มูที่ 1 สายบ้านนางระเบียบ
มาศิริ

0

0

173,000

-100 %

0

กอสร้างป้ายชื่อ ศพด.เขาน้อย

0

54,500

0

0 %

0

กอสร้าง ้องน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริ ารสวนตาบลเขาน้อย

0

299,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านปรางค์น้อย มูที่ 1 สายบ้านนายทิพ
เอสันเทียะ ถึง บ้านนาง งษ์ทอง เมืองศรี

0

0

325,000

-100 %

0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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ปี 2565

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
มูที่ 3 บ้าน นองช้าง ลม สายโนนอีแซว
- บ้านนายวาทิตย์ วรรณพฤกษ์

0

459,000

0

0 %

0

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

0

143,500

0

0 %

0

โครงการปรับปรุง ้องน้า สา รับเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ ารสวนตาบลเขา
น้อย

0

114,000

0

0 %

0

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา k)

0

0

5,000

-100 %

0

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริ ารสวนตาบลเขาน้อย

0

174,700

0

0 %

0

0

0

0

100 %

5,000

0

0

10,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

1,244,700

518,000

485,000

รวมงบลงทุน

0

1,244,700

518,000

485,000

รวมงานก่อสร้าง

0

1,244,700

538,000

605,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

1,874,335

1,745,180

1,751,560

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง
การจ้างออกแบบ

65

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564 15:37

น้า : 42/47

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

226,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

226,080

รวมงบบุคลากร

0

0

0

226,080

0

0

0

0

0

0

การสารวจดินในพื้นที่การเกษตรตาบลเขา
น้อย

0

0

5,000

300 %

20,000

โครงการการคัดเลือกพันธุ์พืชต้านทานโรค
และแมลงเพื่อความเ มาะสมในการผลิตพืช
ภายในตาบล

0

0

35,000

0 %

35,000

โครงการทดลองประสิทธิภาพในการจัดการ
ศัตรูพืช

0

0

35,000

0 %

35,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

100 %

1,000
1,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอา าร

0

0

20,000

0 %

20,000

โครงการฝึกอบรมการจัดการศัตรูพืชอยาง
ถูกต้องและเ มาะสม

0

0

20,000

0 %

20,000

0

0

0

100 %

5,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

115,000

135,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

115,000

136,000

เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม

0

0

0

100 %

10,100

เครื่องพนยาแบบใช้แรงลมชนิดสะพาย ลัง
ขนาด 3.5 แรงม้า

0

0

0

100 %

25,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

35,100

รวมงบลงทุน

0

0

0

35,100

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

0

0

115,000

397,180

คาบารุงรักษาและซอมแซม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
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ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่ง
แวดล้อม”

21,027.65

0

0

0 %

0

โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอา าร

0

11,706.4

0

0 %

0

โครงการปลูก ญ้าแฝกตามแนวพระราช
ดาริ

9,995

9,598.97

10,000

0 %

10,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปก
ป้องไฟป่า

0

0

20,000

0 %

20,000

32,711

0

0

0 %

0

0

0

50,000

0 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

63,733.65

21,305.37

80,000

80,000

รวมงบดาเนินงาน

63,733.65

21,305.37

80,000

80,000

โครงการรณรงค์ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดาริฯ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และการดูแลรักษา
ป่าชุมชนเขาซับแกงไก อันเนื่องมาจากพระ
ราชดาริ

0

0

0

100 %

50,000

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่า
ชุมชนเขาซับแกงไก อันเนื่องมาจากพระราช
ดาริ

50,000

50,000

50,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

50,000

50,000

50,000

50,000

รวมงบเงินอุดหนุน

50,000

50,000

50,000

50,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

113,733.65

71,305.37

130,000

130,000

รวมแผนงานการเกษตร

113,733.65

71,305.37

245,000

527,180

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

163,680

รวมงบบุคลากร

0

0

0

163,680

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

100 %

163,680
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

0

0

0

0

0

15,000

0 %

15,000

0

0

20,000

0 %

20,000

0

0

35,000

0

25,500

50,000

0 %

50,000

2,010

4,691.2

5,000

0 %

5,000

104,851.96

80,000

80,000

25 %

100,000

106,861.96

110,191.2

135,000

536,384.99

646,490.86

750,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

536,384.99

646,490.86

750,000

750,000

รวมงบดาเนินงาน

643,246.95

756,682.06

920,000

941,000

รวมค่าตอบแทน

100 %

1,000
1,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

35,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุกอสร้าง
รวมค่าวัสดุ

155,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

0 %

750,000
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ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าซับเมิสซิเบิ้ล

83,851

124,500

140,000

-100 %

0

0

19,500

0

0 %

0

83,851

144,000

140,000

98,500

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

98,500

0

0

0

รวมงบลงทุน

182,351

144,000

140,000

0

รวมงานกิจการประปา

825,597.95

900,682.06

1,060,000

1,104,680

รวมแผนงานการพาณิชย์

825,597.95

900,682.06

1,060,000

1,104,680

รวมทุกแผนงาน

19,545,845.37

20,574,332.44

26,000,000

27,000,000

จัดซื้อเครื่องสูบน้าซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 3
แรง
รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสร้างประปาถังแรงดัน บ้าน
ปรางค์น้อย มูที่ 1 กลุมบ้านนายเอก จัน
ทา

0 %

0
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,378,930 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม 7,378,930 บาท
รวม 7,378,930 บาท
รวม 7,378,930 บาท
จำนวน

94,400 บำท

จำนวน

4,000 บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง
ที่ปฏิบัติงำนในองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในอัตรำร้อยละ 5
ของค่ำจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
แก้ไขเพิ่มเติม
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 219
ข้อที่ 2
ปฏิบัติตำม
1.หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557
2.พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 3.หนังสือ
สำนักงำน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 219 ข้อ
ข้อที่ 3
ปฏิบัติตำม
1.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2561
2.พระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

จำนวน 5,016,000 บำท

-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกัน
รำยได้แก่ผู้สูงอำยุ
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 221
ข้อที่ 1
ปฏิบัติตำม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เบี้ยยังชีพควำมพิกำร

จำนวน 1,166,400 บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรในโครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำง
สวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพ
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 221
ข้อที่ 2
ปฏิบัติตำม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

606,030 บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรในโครงกำร "สงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์" โดยเป็นค่ำสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย
โรคเอดส์ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 221
ข้อที่ 3
ปฏิบัติตำม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เงินสำรองจ่ำย
-เพื่อจ่ำยในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ไม่มีงบอันใดจะเบิกจ่ำย
ได้ หรือเพื่อป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน
ที่เกิดจำกสำธำรณภัยประเภทต่ำง ๆ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธกี ำรงบประมำณขององค์กำร
บริหำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 19
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 220
ข้อที่ 4
ปฏิบัติตำม ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินกำรคลังของ
รัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่ำง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยกำรเงินกำร73

คลังของรัฐ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7 มิถุนำยน 2561 (ตั้งไว้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสอง แต่ไม่เกินร้อยละสำมจุดห้ำของงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี)
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร

จำนวน

3,000 บำท

เงินค่ำตอบแทนรำงวัลนำจับผู้กระทำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก
-เงินค่ำตอบแทนรำงวัลนำจับผู้กระทำผิดกฎหมำยจรำจร
ทำงบก โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนมำก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลำคม 2539

จำนวน

3,000 บำท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
-เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 อัตรำ
ร้อยละ 2 ของเงินรำยได้
ปฏิบัติตำม
1. พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. กฏกระทรวงกำรหักเงินจำกประมำณกำรรำยรับใน
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี สมทบเข้ำเป็นกองทุนบำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
4. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/
ว 6038 ลว. 7 ตุลำคม 2563

จำนวน

318,000 บำท

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรจรำจร ที่ประชำชนได้รับประโยชน์
โดยตรง เช่น กำรทำสีตีเส้น สัญญำณไฟจรำจร สำมเหลี่ยม
หยุดตรวจ ป้ำยจรำจร กระจกโค้งจรำจร กระบองไฟ
จรำจร กรวยจรำจร แผงกั้นจรำจร แผงพลำสติกใส่น้ำ เสำล้มลุก
จรำจร เสื้อจรำจร ยำงชะลอควำมเร็วรถ เป็นต้น
ปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562
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5. หนังสือสำนักงำนกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 31 ลว. 21 ตุลำคม 2563
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ (สปสช.) องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเขำน้อย
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น
(สปสช.) ปี 2564 สมทบไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของค่ำบริกำร
สำธำรณสุขที่ได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ โดย
ปีที่ผ่ำนมำ สปสช.จัดสรรงบประมำณ จำนวน 138,105 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 222
ข้อที่ 4
ปฏิบัติตำม
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ
ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
3. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/
ว 2502 ลว. 20 สิงหำคม 2553

จำนวน

138,100 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,229,020 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม
รวม
รวม

5,229,020 บาท
3,581,520 บาท
1,707,120 บาท

ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

514,080 บำท

จำนวน

42,120 บำท

ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รองนำยก จำนวน 514,080 บำท
-ค่ำตอบแทนรำยเดือน นำยก/รองนำยก เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน
นำยก /รองนำยก ดังนี้
-นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เดือน ๆ ละ 20,400 บำท
จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 244,800 บำท
-รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (2 ท่ำน) เดือนละ
11,220 บำท จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 269,280 บำท
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล จำนวน 42,120 แยกเป็น
-นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บำท
จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 21,000 บำท
-รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (2 ท่ำน) เดือนละ
880 บำท จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 21,120 บำท
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
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ตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ตั้งไว้ 342,120 บำท แยกเป็น
-นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บำท
จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 21,000 บำท
-รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (2 ท่ำน) เดือนละ
880 บำท จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 21,120 บำท
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล เดือนละ 7,200 บำท จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้
86,400 บำท
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เพื่อเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดังนี้ ตั้งไว้ 1,022,400 บำท
-ประธำนสภำฯ (11,220x12) เป็นเงิน 134,640 บำท
-รองประธำนสภำฯ (9,180x12) เป็นเงิน 110,160 บำท

จำนวน

42,120 บำท

จำนวน

86,400 บำท

จำนวน

1,022,400 บำท
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-สมำชิกสภำฯ จำนวน 8 คน (7,200x12x8) เป็นเงิน
691,200 บำท
-เลขำนุกำรสภำฯ (7,200x12) เป็นเงิน 86,400 บำท
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น

รวม

1,874,400 บาท

จำนวน

1,354,800 บำท

จำนวน

84,000 บำท

เงินเดือน พนักงำนส่วนตำบล สำนักงำนปลัด
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล จำนวน
4 อัตรำ 4 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ดังนี้
1. ตำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
2. ตำแหน่งหัวหน้ำสำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
3. ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล
4. ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน ค่ำเงินเพิ่มต่ำง ๆ
ของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนสวนตำบล (ก.อบต.เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่ม
กำรครองชีพชั่วครำว เงินเพิ่มให้กับพนักงำนส่วนตำบล
3 อัตรำ จำนวน 12 เดือน เป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษ
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล 1 อัตรำ จำนวน 12 เดือน
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- เป็นไปตำมเป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

126,000 บำท

จำนวน

297,600 บำท

จำนวน

12,000 บำท

เงินประจำตำแหน่ง
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือน
และเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรำ แยกเป็น
1. นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
2. นักบริหำรงำนทั่วไป
- เป็นไปตำมเป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง แยกเป็น
1. ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่งภำรโรง 1 อัตรำ
จำนวน 12 เดือน
2. ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำน
ธุรกำร 1 อัตรำ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตำมเป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ดังนี้
1. ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่งภำรโรง 1 อัตรำ
จำนวน 12 เดือน
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เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับ
ผู้มีสิทธิได้รับ เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษแก่พนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง จำนวน
61,600 บำท
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปี
แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรดำเนินกำรตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปี
แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 เรื่อง ประกำศ
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปีสำหรับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรกำหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปี

รวม
รวม

1,587,500 บาท
126,200 บาท

จำนวน

10,000 บำท
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ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

จำนวน

4,000 บำท

จำนวน

108,000 บำท

จำนวน

4,200 บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรตำม
คำสั่งหรือที่ได้รับมอบหมำย
ฐำนอำนำจ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550 เรื่อง กำรเบิกจ่ำย
เงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำเช่ำบ้ำน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนตำบลตำมสิทธิที่
จะได้รับ
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจำ
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ตำบล ผู้บริหำรท้องถิ่นฯ ที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบฯ
ปฏิบัติตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำเว็บไซต์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย

รวม

672,800 บาท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เขำน้อย
ปฏิบัติตำม หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ มท 0406.4/
ว 96 ลงวันที่ 16 กันยำยน 2553 ลำดับที่ 10
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
(1) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับวำรสำร หนังสือพิมพ์ วำรสำรท้องถิ่น
นิตยสำร หนังสืออื่นๆ ฯลฯ ของสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเขำน้อย
(2) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดทำสำเนำหรือ ถ่ำยเอกสำร
ค่ำเย็บหนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือและเอกสำรต่ำง ๆ ของ
สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
(3) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซักฟอกผ้ำม่ำน ผ้ำคลุมเก้ำอี้ ผ้ำคลุมโต๊ะ
ผ้ำประดับตกแต่งงำนพิธีของห้องประชุมและอำคำรที่ทำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบล
เขำน้อย
(4) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตักสิ่งปฏิกูลให้กับที่ทำกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเขำน้อย
(5) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่ สำหรับจ่ำย เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวสำรทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ
(6) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนจัดนิทรรศกำรประกวด
กำรแข่งขัน เช่น กิจกรรมตำมนโยบำยของอำเภอและจังหวัด
และอื่น ๆ
(7) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ในกำร
ฝึกอบรมและสัมมนำสำหรับผู้บริหำรฯ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พนักงำนส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง และ
บุคลำกรของ อบต.เขำน้อย
ฐำนอำนำจ ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
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(8) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
(8.1) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์กิจกรรมหรือ
ผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในรูปแบบ
ต่ำง ๆ เช่น แผ่นป้ำย ใบปลิว โปสเตอร์ วำรสำร หนังสือ
(8.2) ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรประกันภัยรถรำชกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเขำน้อย แยกเป็นดังนี้
-รถยนต์ จำนวน 3 คัน
-รถจักรยำนยนต์ จำนวน 2 คัน
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร

จำนวน

30,000 บำท

-ค่ำรับรองขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย แยกเป็น
1.1 ค่ำรับรองในกำรต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคลที่มำตรวจ
งำน หรือกำรดำเนินงำนอื่นใดที่เป็นประโยชน์กับองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเขำน้อย
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงรับรอง และ
ค่ำบริกำรอื่น ๆ
1.2 ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือคณะกรรมกำร
หรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำยหรือตำม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงรับรอง
และค่ำบริกำรอื่น ๆ
1.3 งำนรัฐพิธีต่ำง ๆ
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธีต่ำง ๆ
ฐำนอำนำจ
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2. ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/0766 ลง
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 (หนังสือยกเลิกกำรตั้ง 1%)
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

จำนวน

80,000 บำท

จำนวน

212,800 บำท

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
- เพื่อจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร ได้แก่ ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลงหรือพลังงำน
สำหรับยำนพำหนะ ค่ำระวำงรถบรรทุก ค่ำจ้ำงคนหำบหำม
และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่ำพำหนะรับจ้ำงข้ำมเขตจังหวัด
เงินชดเชย ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ประจำในรำชอำณำจักร และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นต้องจ่ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้
เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน
หรือไปติดต่อรำชกำร รวมถึงกำรฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงำนส่วนตำบล
และพนักงำนจ้ำง
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพในกำร
บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล พนักงำนส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง และผู้นำชุมชน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อ
พัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พนักงำนส่วน

84

ตำบล พนักงำนจ้ำง และผู้นำชุมชน โดยจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำรับรอง
ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุ ค่ำของขวัญ ของที่ระลึก ค่ำวัสดุและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคำนวณจำกร้อยละ 3 ของเงิน
รำยได้ประจำปีงบประมำณ 2563
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 หน้ำ 7 ข้อที่ 1
ฐำนอำนำจ ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

จำนวน

80,000 บำท

-ประเภทค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
1. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน ให้เบิกในลักษณะค่ำใช้สอย
2.ในกรณีที่หน่วยงำนเป็นผู้ดำเนินกำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่ำง ๆ เอง ให้ ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอก ให้เบิกจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรในค่ำใช้สอย
(2) ค่ำสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมำใช้ในกำร
บำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ำยในค่ำวัสดุ
(3) ค่ำจ้ำงแรงงำนบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้ำง
เป็นกำรชั่วครำว ในลักษณะมิใช่จ้ำงเหมำแรงงำนให้เบิกจ่ำย
ในรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ปฏิบัติตำม
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีที่
เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
11) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน

รวม

537,100 บาท

จำนวน

80,000 บำท

-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
- ประเภทวัสดุ
สำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ำยำลบคำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผง
หมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยำลบกระดำษไข
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย้บกระดำษ เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน
กระดำษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์
ผ้ำสำลี ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ ของใช้ในกำรบรรจุ
หีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริกำรประชำชนใน
สำนักงำน พวงมำลำ พวงมำลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

70,000 บำท

-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
-ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้ำ โคมไฟ โทรโข่ง ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ
สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ กล่องรับ
สัญญำณ ดอกลำโพง แผงวงจร แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
-ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป โอ่งน้ำ
ที่นอน เตำไฟฟ้ำ เตำรีด หม้อไฟฟ้ำ ถังแก๊ส สำยยำงฉีดน้ำ
อ่ำงล้ำงจำน ผงซักฟอก น้ำยำดับกลิ่น สบู่ ไม้กวำด ผ้ำปูที่นอน มุ้ง หมอน ปลอกหมอน วัสดุประกอบอำหำร อำหำร
สำเร็จรูป ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
87

ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุก่อสร้ำง

จำนวน

3,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
-ประเภทวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ
กบไสไม้ ตลับเมตร ทรำย ยำงมะตอยสำเร็จรูป กระเบื้อง
สังกะสี สังกะสี ตะปู อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก เหล็กเส้น
แปรงทำสี น้ำมันทำไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำและ
อุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำง ๆ ท่อน้ำบำดำล ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
-ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ
แม่แรง กุญแจเลื่อน ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตช์ ล๊อคพวงมำลัย
ยำงรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์ม
กรองแสง น้ำกลั่น เบำะรถยนต์ แบตเตอรี่ หม้อน้ำ ล้อ
กันชน ระจกมองข้ำง เข็มขัดนิรภัย สำยไฮดรอลิค ฯลฯ
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ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

256,100 บำท

จำนวน

10,000 บำท

-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
-ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊ำด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจำรบี
น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ถ่ำน ก๊ำซ ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
-ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม
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เมมโมรี่กำร์ด แถบบันทึกเสียงหรือภำพ เอกสำรเผยแพร่กำร
ดำเนินงำน ป้ำยประชำสัมพันธ์ ขำตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป
ป้ำยไฟแจ้งเตือนแบบล้อลำก เลนส์ซูม ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

50,000 บำท

-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล กระดำษต่อเนื่อง
สำยเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ เมมโมรี่ชิป
เมำส์ แป้นพิมพ์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม เรำเตอร์ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุอื่น

จำนวน

3,000 บำท

รวม

251,400 บาท

จำนวน

182,400 บำท

-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
-ประเภทวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้ำ สมอเรือ ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววำล์วเปิด-ปิดแก๊ส อุปกรณ์บังคับ
สัตว์ ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในสำนักงำน/ในที่สำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
ปฏิบัติตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2563
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ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล

จำนวน

2,000 บำท

จำนวน

2,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ำประปำในสำนักงำน/ในที่สำธำรณะ
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
ปฏิบัติตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2563
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พื้นฐำนในสำนักงำน ค่ำโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ฯลฯ และหมำยควำมรวมถึงค่ำใช้เพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร
เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง เลขหมำยโทรศัพท์ ค่ำบำรุงรักษำสำย
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ฯลฯ
ปฏิบัติตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2563
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำฝำกส่งไปรษณีย์
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ตอบรับ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์ หรือค่ำเช่ำตู้
ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำรกำรเงิน
กำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ปฏิบัติตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
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(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2563
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม

จำนวน

25,000 บำท

รวม

60,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จำนวน

25,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรสื่อสำรโทรคมนำคม เช่น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบและค่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต
ค่ำวิทยุสื่อสำร ค่ำโทรภำพ (โทรสำร) ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุ
สื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม รวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ด
และค่ำสื่อสำรอื่นๆ เช่น ค่ำเคเบิ้ลทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณ
ดำวเทียม และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้
บริกำรดังกล่ำว
ปฏิบัติตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2563
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถำนที่
กลำง) อำเภอลำสนธิ (สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ลำสนธิ) จังหวัดลพบุรี
-สำหรับสนับสนุนโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ อปท.
(สถำนที่กลำง) อ.ลำสนธิ (สนง.ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
อ.ลำสนธิ) จ.ลพบุรี ประจำปีงบประมำณ 2565
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 47
ข้อที่ 5
ปฏิบัติตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559
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เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
โครงกำร กำรจัดงำนรัฐพิธี และประเพณีวัฒนธรรม (อุดหนุน
อำเภอลำสนธิ)
-เพื่ออุดหนุนโครงกำร กำรจัดงำนรัฐพิธี ประเพณีวัฒนธรรม
และสำธำรณกำรกุศลต่ำง ๆ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
(อุดหนุนอำเภอลำสนธิ)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 47
ข้อที่ 6
ปฏิบัติตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559

จำนวน

35,000 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 355,200 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น

รวม 355,200 บาท
รวม 350,000 บาท
รวม 350,000 บาท
จำนวน 350,000 บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล ตำแหน่ง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จำนวน 1 อัตรำ
จำนวน 12 เดือน เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

รวม

5,200 บาท

รวม

5,200 บาท

จำนวน

1,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ให้กับพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ หรือ วันหยุดรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจำ

จำนวน

4,200 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ตำบลตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ
ปฏิบัติตำม หนังสือระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,416,300 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม

2,416,300 บาท
2,078,700 บาท
2,078,700 บาท

จำนวน

1,338,060 บำท

จำนวน

21,300 บำท

-ประเภทเงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจำปีและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ประจำปี 4 อัตรำ จำนวน 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรกองคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง
(2) นักวิชำกำรเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
(3) เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง
(4) เจ้ำพนักงำนพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนพัสดุ จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,300 บำท
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
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เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

232,920 บำท

จำนวน

428,040 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองคลัง
ในอัตรำเดือนละ 3,500 บำท จำนวน 12 เดือน
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงประจำให้แก่ลูกจ้ำงประจำ ตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรำ 12 เดือน
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จำนวน 12 เดือน ดังนี้
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 1 ตำแหน่ง
2. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 1 ตำแหน่ง
-พนักงำนจ้ำงทั่วไป
1. ตำแหน่งคนงำน 1 ตำแหน่ง
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
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เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวสำหรับพนักงำนจ้ำง
จำนวน 12 เดือน ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 1 ตำแหน่ง
2. คนงำน 1 ตำแหน่ง
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(1) เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แก่พนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปี
แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรดำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปีแก่พนักงำน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
3) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 เรื่อง ประกำศ
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปีสำหรับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

จำนวน

16,380 บำท

รวม
รวม

326,600 บาท
133,600 บาท

จำนวน

60,000 บำท
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4) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรกำหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปี
(2) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร
ผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และหนังสื่อ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
ลงวันที่ 19 กันยำยน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมกำร
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยำยน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้ง
หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

จำนวน

4,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ให้กับพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ หรือ วันหยุดรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
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ค่ำเช่ำบ้ำน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนตำบลตำมสิทธิ
ที่จะได้รับ
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับ
กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจำ

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

9,600 บำท

รวม

90,000 บาท

จำนวน

50,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน
ส่วนตำบลตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ
ปฏิบัติตำม หนังสือระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ดังต่อไปนี้
1. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดทำสำเนำ หรือถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บ
หนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือ และเอกสำรต่ำง ๆ ของกองคลัง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
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2. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำง
วิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ
3. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ในกำร
ฝึกอบรมสำหรับพนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำง ในสังกัดของกองคลังองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
ฐำนอำนำจ ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
4. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
4.1 จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์กิจกรรมหรือผลกำรดำเนินงำน
ของกองคลังคลัง ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น แผ่นป้ำย ใบปลิว
โปสเตอร์ วำรสำร หนังสือ เป็นต้น
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

จำนวน

30,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
- เพื่อจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร ได้แก่ ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลงหรือพลังงำน
สำหรับยำนพำหนะ ค่ำระวำงรถบรรทุก ค่ำจ้ำงคนหำบหำม
และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่ำพำหนะรับจ้ำงข้ำมเขตจังหวัด
เงินชดเชย ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ประจำในรำชอำณำจักร และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นต้องจ่ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำง
ไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือ
ไปติดต่อรำชกำร รวมถึงกำรฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
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ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

จำนวน

10,000 บำท

ประเภทค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
1. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน ให้เบิกในลักษณะค่ำใช้สอย
2.ในกรณีที่หน่วยงำนเป็นผู้ดำเนินกำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่ำง ๆ เอง ให้ ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอก ให้เบิกจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรในค่ำใช้สอย
(2) ค่ำสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมำใช้ในกำร
บำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ำยในค่ำวัสดุ
(3) ค่ำจ้ำงแรงงำนบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้ำง
เป็นกำรชั่วครำว ในลักษณะมิใช่จ้ำงเหมำแรงงำนให้เบิกจ่ำย
ในรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ปฏิบัติตำม
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีที่เบิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
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6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ –รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน

รวม

103,000 บาท

จำนวน

60,000 บำท

-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นฯ
-ประเภทวัสดุสำนักงำน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก
เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอี้พลำสติก ตรำยำง ที่ถูพื้น
ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บ
กระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนที่ พระบรมยำลักษณ์ แผงปิด
ประกำศ แผ่นป้ำยชื่อสำนักงำน หรือหน่วยงำน หรือแผ่นป้ำย
ต่ำงๆ ที่ใช่ในสำนักงำน มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม
(ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จำลอง กระเป่ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ผ่ำใบติดตั้งในสำนักงำน
ผ้ำใบเต้นฑ์ขนำดใหญ่ ตู้ยำสำมัญประจำบ้ำน แผงกันห้องแบบรื้อ
ถอนได้ (Partition) กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ำยำ
ลบคำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับ
ผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยำลบกระดำษไข
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย้บกระดำษ เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน
กระดำษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์
ผ้ำสำลี ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ ของใช้ในกำรบรรจุ
หีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริกำรประชำชนใน
สำนักงำน พวงมำลำ พวงมำลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

จำนวน

3,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
-ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม เมมโมรี่
กำร์ด แถบบันทึกเสียงหรือภำพ เอกสำรเผยแพร่กำรดำเนินงำน
ป้ำยประชำสัมพันธ์ ขำตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป ป้ำยไฟแจ้งเตือน
แบบล้อลำก เลนส์ซูม ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นฯ
-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล กระดำษต่อเนื่อง
สำยเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ เมมโมรี่ชิป
เมำส์ แป้นพิมพ์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม เรำเตอร์ฯลฯ
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ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรประตู 2 บำน

รวม

11,000 บาท

รวม

11,000 บาท

จำนวน

11,000 บำท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน จำนวน 2 ตู้ รำคำตู้ละ
5,500 บำท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3. มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 130,000 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น

รวม 130,000 บาท
รวม 130,000 บาท
รวม 130,000 บาท
จำนวน 130,000 บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล ตำแหน่ง
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 1 อัตรำ จำนวน 12 เดือน
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558

107

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 755,200 บาท แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น

รวม 755,200 บาท
รวม 439,200 บาท
รวม 439,200 บาท
จำนวน 297,900 บำท

ประเภทเงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 1 อัตรำ จำนวน 12 เดือน เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลว. 30 ธันวำคม 2558
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น

จำนวน

21,300 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จำนวน 12 เดือน
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลว. 30 ธันวำคม 2558
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

จำนวน 108,000 บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแทนพนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง
คนขับรถดับเพลิง จำนวน 12 เดือน เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลว. 30 ธันวำคม 2558
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เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวสำหรับพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป ตำแหน่งพนักงำนขับรถดับเพลิง จำนวน 12 เดือน
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลว. 30 ธันวำคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

12,000 บำท

รวม 316,000 บาท
รวม

51,000 บาท

จำนวน

50,000 บำท

(1) เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำน
ส่วนตำบล
(2) ค่ำป่วยกำรชดเชย กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือน
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปี
แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรดำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปีแก่พนักงำน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
3) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 เรื่อง ประกำศ
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปีสำหรับพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
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4) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรกำหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปี
(2) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำที่เสียไปเพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ได้แก่ (1) อำสำสมัครของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนกำร
ปฏิบัติหน้ำที่จำกผู้บริหำรท้องถิ่นแห่งนั้น (2)อำสำสมัครขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่นที่ไปสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตำมคำร้องขอจำกผู้บริหำรท้องถิ่นแห่งนั้น
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของอำสำสมัครในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย พ.ศ. 2560
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 7271
ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสำธำรณภัย ตำมพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2550
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ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

จำนวน

1,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ
พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่
นอกเวลำรำชกำรปกติ หรือ วันหยุดรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าใช้สอย
รวม 265,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน จำนวน
5,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของอำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนตำบลเขำน้อย
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำล เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรตั้งด่ำน-ตรวจและจุดตรวจร่วม
ภำยในตำบล ช่วงเทศกำลวันปีใหม่ และเทศกำลวันสงกรำนต์ เป็นต้น
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 49 ข้อที่ 2
ปฏิบัติตำม
1.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.5/ว 1634
ลงวันที่ 22 กันยำยน 2557
2. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 4202 ลว. 25 ธันวำคม 2561
3. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลว. 28
มิถุนำยน 2562

จำนวน

30,000 บำท
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4. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1123 ลว. 9 เมษำยน 2563
5. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 694 ลว. 2 เมษำยน 2564
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
หน้ำ 8 ข้อที่ 1
ปฏิบัติตำมหนังสือ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 440 ลว.13 กุมภำพันธ์ 2563

จำนวน 200,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน
-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 51 ข้อ 8
ปฏิบัติตำม
1) พระรำชบัญญัติกำรแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
-ประเภทค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
1. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้เบิก
ในลักษณะค่ำใช้สอย
2.ในกรณีที่หน่วยงำนเป็นผู้ดำเนินกำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่ำง ๆ เอง ให้ ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้เบิกจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรในค่ำใช้สอย
(2) ค่ำสิ่งของที่องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นซื้อมำใช้ในกำรบำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ำยในค่ำวัสดุ
(3) ค่ำจ้ำงแรงงำนบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้ำงเป็นกำร
ชั่วครำว ในลักษณะมิใช่จ้ำงเหมำแรงงำนให้เบิกจ่ำยในรำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งบริกำร
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ปฏิบัติตำม
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีที่เบิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภท
รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,957,320 บาท แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม

1,957,320 บาท
1,780,320 บาท
1,780,320 บาท

จำนวน

869,760 บำท

จำนวน

862,560 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 เดือน
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) นักวิชำกำรศึกษำ จำนวน 1 อัตรำ
(2) ครูผู้ดูแลเด็กอนุบำลและปฐมวัย จำนวน 2 อัตรำ
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
-ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง จำนวน 12 เดือน
1.ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
1 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรำ
2.ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 ตำแหน่ง
จำนวน 4 อัตรำ
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
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เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
-ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำงทั่วไป
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรำ12 เดือน
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

จำนวน

48,000 บำท

รวม
รวม

177,000 บาท
25,000 บาท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ให้กับพนักงำนส่วนตำบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำ
รำชกำรปกติ หรือ วันหยุดรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจำ
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ตำบลตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ
ปฏิบัติตำม หนังสือระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย

รวม

152,000 บาท

จำนวน

72,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
จำนวน 1 อัตรำ เดือนละ 6,000 จำนวน12 เดือน
ฐำนอำนำจ ปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนำคม 2561
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ดังนี้
1. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำทำสำเนำ หรือถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บ
หนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือและเอกสำรต่ำง ๆ ของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เขำน้อย
2. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
2.1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์กิจกรรมหรือ
ผลกำรดำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในควำมรับผิดชอบ
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น แผ่นป้ำย
ใบปลิว โปสเตอร์ วำรสำร หนังสือ
3.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ในกำร
ฝึกอบรมสัมมนำสำหรับพนักงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก)
ฐำนอำนำจ ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
-ประเภทค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
1. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน ให้เบิกในลักษณะค่ำใช้สอย
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2.ในกรณีที่หน่วยงำนเป็นผู้ดำเนินกำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่ำง ๆ เอง ให้ ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอก ให้เบิกจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรในค่ำใช้สอย
(2) ค่ำสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมำใช้ในกำร
บำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ำยในค่ำวัสดุ
(3) ค่ำจ้ำงแรงงำนบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้ำง
เป็นกำรชั่วครำว ในลักษณะมิใช่จ้ำงเหมำแรงงำนให้เบิกจ่ำย
ในรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ปฏิบัติตำม
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีที่เบิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
11) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,149,110 บาท แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
โครงกำรจัดสภำพแวดล้อมภำยใน - ภำยนอกศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

รวม
รวม
รวม

3,149,110 บาท
1,725,310 บาท
683,070 บาท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดสภำพแวดล้อมภำยใน –
ภำยนอกของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลเขำน้อย
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 60 ข้อที่16
ฐำนอำนำจ
1. พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ของ อปท. พ.ศ.2559
โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำบลเขำน้อย
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลเขำน้อย
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 56 ข้อที่7
ฐำนอำนำจ พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
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โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 58 ข้อที่13
ฐำนอำนำจ พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

จำนวน

5,000 บำท

โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน (กิจกรรมประกอบอำหำรอย่ำงง่ำย,
กิจกรรมโครงงำนวิทยำศำสตร์)
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน (กิจกรรม
ประกอบอำหำรอย่ำงง่ำย , กิจกรรมโครงงำนวิทยำศำสตร์)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 58 ข้อที่12
ฐำนอำนำจ พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

จำนวน

2,000 บำท

โครงกำรเยี่ยมบ้ำนเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเยี่ยมบ้ำนเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 56 ข้อที่6
ฐำนอำนำจ พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

จำนวน

5,000 บำท

โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมควำมรู้นอกห้องเรียน
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 60 ข้อที่18
ฐำนอำนำจ ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552

จำนวน

10,000 บำท

โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย
สำหรับเด็กเล็ก
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 59 ข้อที่ 14
ฐำนอำนำจ ปฏิบัติตำม
1. พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

จำนวน

30,000 บำท
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2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ของ อปท. พ.ศ.2559
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรกล้ำมเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ สำหรับเด็ก
ปฐมวัย
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรกล้ำมเนื้อมัดเล็ก
มัดใหญ่ สำหรับเด็กปฐมวัย
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 61 ข้อที่ 19
ฐำนอำนำจ ปฏิบัติตำม
1. พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ของ อปท. พ.ศ.2559

จำนวน

20,000 บำท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยสนับสนุน
สถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยหัว ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ศพด.เขำน้อย) ตั้งไว้
571,070 บำท แยกเป็น
1 .อำหำรกลำงวันให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเขำน้อย ตั้งไว้ 391,020 บำท จำนวน 76 คน
อัตรำคนละ 21 บำท จำนวน 245 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10
มิถุนำยน 2564 จำนวน 71 คน ตั้งงบประมำณเผื่อ 5 คน)
2.ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว) สื่อกำรเรียนกำรสอน,
วัสดุกำรศึกษำ ตัง้ ไว้ (76 *1,700) 129,200 บำท
3.ค่ำหนังสือเรียน (อำยุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จำนวน
45 คน อัตรำคนละ 200 บำท/ปี (45*200) ตั้งไว้

จำนวน

571,070 บำท
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9,000 บำท (ฐำนข้อมูล 40 คน ตั้งเผื่อ 5 คน)
4.ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน (อำยุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จำนวน 45 คน อัตรำคนละ 200 บำท/ปี (45*200) ตั้งไว้
9,000 บำท (ฐำนข้อมูล 40 คน ตั้งเผื่อ 5 คน)
5.ค่ำเครื่องแบบนักเรียน (อำยุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จำนวน 45 คน อัตรำคนละ 300 บำท/ปี (45*300)
ตั้งไว้ 13,500 บำท (ฐำนข้อมูล 40 คน ตั้งเผื่อ 5 คน)
6.ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน(อำยุ 3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จำนวน 45 คน อัตรำคนละ 430 บำท/ปี (45*430)
ตั้งไว้ 19,350 บำท (ฐำนข้อมูล 40 คน ตั้งเผื่อ 5 คน)
ปฏิบัติตำม
1. ตำมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2565
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้ำนกำรศึกษำ)
2. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561
3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้ และกำรจ่ำยเงิน
ของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 2786 ลว. 8 พฤษภำคม 2562
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 54 ข้อที่ 2
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน

รวม

906,240 บาท

จำนวน

40,000 บำท

-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นฯ
-ประเภทวัสดุสำนักงำน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำด
เล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอี้พลำสติก ตรำยำง ที่ถูพื้น ตะแกรงวำง
เอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ
กุญแจ ภำพเขียน แผนที่ พระบรมยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ
แผ่นป้ำยชื่อสำนักงำน หรือหน่วยงำน หรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ ที่ใช่ใน
สำนักงำน มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป่ำ ตำชั่งขนำดเล็ก
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ผ้ำใบติดตั้งในสำนักงำน ผ้ำใบเต้นฑ์ขนำดใหญ่ ตู้ยำสำมัญ
ประจำบ้ำน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) กระดำษ
หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ำนำลบคำผิด เทปกำว ลวดเย็บ
กระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์
เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดำษ เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำสำลี ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำก
กำรซื้อ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับ
บริกำรประชำชนในสำนักงำน พวงมำลำ พวงมำลัย กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

จำนวน

3,000 บำท

-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นฯ
-ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้ำ โคมไฟ โทรโข่ง ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ
สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ กล่องรับ
สัญญำณ ดอกลำโพง แผงวงจร แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ –รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

จำนวน

845,240 บำท

-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
-ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว
กรอบรูป โอ่งน้ำ ที่นอน เตำไฟฟ้ำ เตำรีด หม้อไฟฟ้ำ ถังแก๊ส
สำยยำงฉีดน้ำ อ่ำงล้ำงจำน ผงซักฟอก น้ำยำดับกลิ่น สบู่ ไม้ไม้ไม้
ไม้กวำด ผ้ำปูที่นอน มุ้ง หมอน ปลอกหมอน วัสดุประกอบ
อำหำร อำหำรสำเร็จรูป ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. อำหำรเสริมนม
2.1 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) เช่น นมยู เอช ที
นมพำสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กเล็ก/เด็กอนุบำลและเด็กประถมศึกษำ
ปีที่ 1-6 ในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สพฐ.) ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อัตรำคนละ 7.37 บำท/วัน จำนวน 260 วัน (ข้อมูลเด็กนักเรียน
วันที่ 10 มิถุนำยน 2564) ตั้งไว้ 649,600 บำท แยกเป็น
2.1.1 โรงเรียนบ้ำนปรำงค์น้อย จำนวน 133 คน เป็นเงิน
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254,860 บำท (ฐำนข้อมูล 127 คน ตั้งเผื่อ 5 % จำกฐำนข้อมูล)
2.1.2 โรงเรียนบ้ำนเหวตำบัว จำนวน 206 คน เป็นเงิน
394,740 บำท (ฐำนข้อมูล 196 คน ตั้งเผื่อ 5% จำกฐำนข้อมูล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 55 ข้อที่ 4
2.2 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) เช่น นม ยู เอช ที
นมพำสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบล
เขำน้อย จำนวน 260 วัน อัตรำคนละ 7.37 บำท/วัน
จำนวน 76 คน (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564)
ตั้งไว้ 145,640 บำท (ฐำนข้อมูล 71 คน ตั้งเผื่อเพิ่ม 5 คน)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 54 ข้อ
ที่ 3 (ปัดเศษกำรคำนวณเป็นจำนวนเต็มสิบ)
ฐำนอำนำจ
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลว. 2 ก.ค. 64
วัสดุก่อสร้ำง

จำนวน

5,000 บำท

-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
-ประเภทวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ
กบไสไม้ ตลับเมตร ทรำย ยำงมะตอยสำเร็จรูป กระเบื้อง สังกะสี
ตะปู อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก เหล็กเส้น แปรงทำสี น้ำมันทำไม้
ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำงๆ ท่อน้ำ
บำดำล ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

124

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

จำนวน

3,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นฯ
-ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม เมมโมรี่กำร์ด แถบบันทึกเสียงหรือภำพ เอกสำรเผยแพร่กำรดำเนินงำน
ป้ำยประชำสัมพันธ์ ขำตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป ป้ำยไฟแจ้งเตือน
แบบล้อลำก เลนส์ซูม ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล กระดำษต่อเนื่อง
สำยเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ เมมโมรี่ชิป
เมำส์ แป้นพิมพ์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม เรำเตอร์ ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
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5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ

รวม

136,000 บาท

จำนวน

120,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในสำนักงำน/ในที่สำธำรณะ
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
ปฏิบัติตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2563
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ำประปำในสำนักงำน/ในที่สำธำรณะ
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
ปฏิบัติตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2563
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ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พื้นฐำนในสำนักงำน ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และหมำยควำมรวมถึงค่ำใช้เพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำ
เครื่อง เลขหมำยโทรศัพท์ ค่ำบำรุงรักษำสำย ของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ฯลฯ
ปฏิบัติตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2563
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

จำนวน

11,000 บำท

รวม

1,423,800 บาท

รวม

1,423,800 บาท

จำนวน

1,423,800 บำท

(1) อุดหนุนกิจกำรโครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้กับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ของ
โรงเรียนบ้ำนปรำงค์น้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเขำน้อย อำเภอลำสนธิ
จังหวัดลพบุรี ตั้งไว้ 558,600 บำท (นักเรียน 133 คน
(ฐำนข้อมูล 127 คน ตั้งเผื่อ 5%) จัดสรรให้เด็กเล็กถึงประถมศึกษำ
ปีที่ 6 อัตรำคนละ 21 บำท จำนวน 200วัน จัดสรรในอัตรำ 100%
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564)
(2) อุดหนุนกิจกำรโครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้กับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ของ
โรงเรียนบ้ำนเหวตำบัว หมู่ที่ 4 ตำบลเขำน้อย อำเภอลำสนธิ
จังหวัดลพบุรี ตั้งไว้ 865,200 บำท (จำนวน 206 คน จัดสรร
ให้เด็กเล็กถึงประถมศึกษำปีที่ 6 อัตรำคนละ 21 บำท จำนวน
200 วัน (ฐำนข้อมูล 196 คน ตั้งเผื่อ 5%) จัดสรรในอัตรำ
100% ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564)
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ปฏิบัติตำม
1. ตำมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.2565
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้ำนกำรศึกษำ)
2. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561
3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้ และกำรจ่ำยเงิน
ของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 2786 ลว. 8 พฤษภำคม 2562
5. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว 3616 ลว. 24 มิถุนำยน 2559
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 55 ข้อที่ 5
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนโครงกำรค่ำยคุณธรรม-จริยธรรมสำหรับนักเรียน

รวม 60,000 บาท
รวม 60,000 บาท
รวม 60,000 บาท
จำนวน 60,000 บำท

-เพื่ออุดหนุนให้แก่ส่วนรำชกำร ดังนี้
1. โรงเรียนบ้ำนปรำงค์น้อย ตำมโครงกำรค่ำย
คุณธรรม - จริยธรรมสำหรับนักเรียน จำนวน 30,000 บำท
2.โรงเรียนบ้ำนเหวตำบัว ตำมโครงกำรค่ำย
คุณธรรม - จริยธรรมสำหรับนักเรียนจำนวน 30,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้ำ 14 ข้อที่ 1
ฐำนอำนำจ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 407,500 บาท แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-เพื่อเป็นค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น จำนวน
2 รำย ๆ ละ 5,000 บำท/ เดือน จำนวน 12 เดือน
ปฏิบัติตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำล
ท้องถิ่นขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรเบิกจ่ำย
พ.ศ.2562
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 68 ข้อที่ 5
ปฏิบัติตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ.2559
โครงกำรพระรำชดำริด้ำนสำธำรณสุข
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพระรำชดำริด้ำนสำธำรณสุข
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 69 ข้อที่ 7
ปฏิบัติตำม พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

รวม 407,500 บาท
รวม 370,000 บาท
รวม 120,000 บาท
จำนวน 120,000 บำท

รวม 250,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน 100,000 บำท
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โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 67 ข้อที่3
ปฏิบัติตำม พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562

จำนวน

80,000 บำท

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำก
โรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำ
น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระ
ศรีสวำงวัฒน วรขัตติยรำชนำรี
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 67 ข้อที่2
ปฏิบัติตำม
1. พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
2. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/
2072 ลว. 5 กรกฎำคม 2561

จำนวน

50,000 บำท

รวม
รวม

37,500 บาท
37,500 บาท

จำนวน

37,500 บำท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนประจำหมู่บ้ำน
-เพื่ออุดหนุนโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำนประจำหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 1-5 หมู่บ้ำนละ 7,500 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 69
ข้อที่ 9
ปฏิบัติตำม พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 397,000 บาท แยกเป็น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น

รวม 397,000 บาท
รวม 396,000 บาท
รวม 396,000 บาท
จำนวน 396,000 บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
ตำแหน่งนักพัฒนำชุมชน จำนวน 1 อัตรำ จำนวน 12 เดือน
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

รวม

1,000 บาท

รวม

1,000 บาท

จำนวน

1,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ให้กับพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ หรือ วันหยุดรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 142,000 บาท แยกเป็น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ

รวม 142,000 บาท
รวม 142,000 บาท
รวม 142,000 บาท

โครงกำรจ้ำงงำนนักเรียน นักศึกษำในระหว่ำงปิดภำคเรียน
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจ้ำงงำนนักเรียน นักศึกษำ
ในระหว่ำงปิดภำคเรียน
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ70 ข้อที่ 2
ปฏิบัติตำม
1. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0044
ลงวันที่ 8 มกรำคม 2552
2. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 30
ลงวันที่ 3 เมษำยน 2558
3. หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0803/ว 897 ลงวันที่ 6 พฤษภำคม 2558
4. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/
ว 569 ลงวันที่ 14 มีนำคม 2551

จำนวน

20,000 บำท

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ยำกไร้ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ยำกไร้
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 71 ข้อที่ 1
ปฏิบัติตำม พรบ.สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

จำนวน

30,000 บำท
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพชมรมผู้สูงอำยุตำบลเขำน้อย
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพชมรมผู้สูงอำยุ
ตำบลเขำน้อย
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 71 ข้อที่ 2
ปฏิบัติตำม
1. พรบ.สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

จำนวน

20,000 บำท

โครงกำรรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน
เขำน้อย
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 70 ข้อที่ 1
ฐำนอำนำจ พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

72,000 บำท

134

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 264,000 บาท แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
- ค่ำจ้ำงเหมำเก็บขยะในเขตพื้นที่ตำบลเขำน้อย
เดือนละ 22,000 บำท จำนวน 12 เดือน
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 90 ข้อ1
ปฏิบัติตำม
1. พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2. ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องกำรจัดกำรมูลฝอย
พ.ศ. 2560 ลว. 18 ตุลำคม 2560
3. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 627 ลว. 7 มีนำคม 2561
4. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 698 ลว. 22 กุมภำพันธ์ 2562
5. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 485 ลว. 5 กุมภำพันธ์ 2562
6. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0820.3/ว 1499
ลว. 12 มีนำคม 2563
7. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลว. 16 เมษำยน 2563

รวม 264,000 บาท
รวม 264,000 บาท
รวม 264,000 บาท

จำนวน 264,000 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 692,000 บาท แยกเป็น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม 692,000
งบดาเนินงาน
รวม 642,000
ค่าตอบแทน
รวม 100,000
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จำนวน 100,000
ส่วนท้องถิ่น
-เพื่อเป็นค่ำตอบแทนผู้ทำหน้ำที่เป็นกรรมกำรในกำรเลือกตั้ง
และเลือกตั้งซ่อมผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เขำน้อย กรณีหมดวำระ และ/หรือกำรเลือกตั้งซ่อมผู้บริหำรและ
สมำชิกสภำฯ
ค่าใช้สอย
รวม 542,000
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยกำรเลือกตั้งและเลือกตั้งซ่อมผู้บริหำรและสมำชิกสภำ
จำนวน 300,000
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรเลือกตั้งและเลือกตั้งซ่อมผู้บริหำรและ
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย กรณีหมดวำระ
และ/หรือกำรเลือกตั้งซ่อมผู้บริหำรและสมำชิกสภำฯ
ปฏิบัติตำม หนังสือสำนักคณะกรรมกำรเลือกตั้ง ด่วนที่สุด
ที่ ลต 0014/7536 ลว. 9 กรกฎำคม 2564
โครงกำรกำรศึกษำเพื่อต่อต้ำนกำรใช้ยำเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.)
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกำรศึกษำเพื่อต่อต้ำนกำรใช้ยำเสพติด
ในนักเรียน (D.A.R.E.)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 95 ข้อที่ 2
ฐำนอำนำจ ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557

จำนวน

บาท
บาท
บาท
บำท

บาท

บำท

12,000 บำท
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โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 95 ข้อที่ 3
ปฏิบัติตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

จำนวน 120,000 บำท

โครงกำรจัดตั้งกลุ่มผลิตของใช้ในครัวเรือน
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดตั้งกลุ่มผลิตของใช้ในครัวเรือน
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 91 ข้อที่ 3
ปฏิบัติตำม
1. พ.ร.บ.สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

จำนวน

10,000 บำท

โครงกำรประชุมประชำคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรประชุมประชำคม เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น กำรเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ในกำรประชุมประชำคมทั้งระดับตำบล ระดับหมู่บ้ำน
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 96 ข้อที่ 1

จำนวน

10,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพเสริม ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมอำชีพเสริมตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 92 ข้อที่ 4
ปฏิบัติตำม
1. พ.ร.บ.สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

จำนวน

30,000 บำท
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โครงกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร สินค้ำ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นและสินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มแปรรูปสินค้ำ
ทำงกำรเกษตร สินค้ำภูมิปัญญำท้องถิ่นและสินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 93 ข้อที่ 6
ปฏิบัติตำม
1. พ.ร.บ.สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557

จำนวน

30,000 บำท

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและได้
จำนวน
มำตรฐำน
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตร
ปลอดภัยและได้มำตรฐำน
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 93 ข้อที่ 7
ปฏิบัติตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557

30,000 บำท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของอำเภอลำสนธิ

รวม
รวม

50,000 บาท
50,000 บาท

จำนวน

50,000 บำท

- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดฯ ประจำปีงบประมำณ 2564
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 95 ข้อที่1
ปฏิบัติตำม
1.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/
ว 1001 ลงวันที่ 12 มษำยน 2555
2.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 543 ลงวันที่ 23 มีนำคม 2550
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3.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2557
4.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559
5.ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 82,000 บาท แยกเป็น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่น
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่น
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้ำ 6 ข้อที่ 1
ปฏิบัติตำม
1.หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/
ว 2128 ลงวันที่ 31กรกฎำคม 2557
2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำร
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

รวม 82,000 บาท
รวม 82,000 บาท
รวม 82,000 บาท

จำนวน 82,000 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 201,000 บาท แยกเป็น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
โครงกำรจัดกิจกรรมกำรรำบวงสรวงถวำยสมเด็จพระนำรำยณ์
จำนวน
มหำรำช
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมกำรรำบวงสรวง
ถวำยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้ำ 7 ข้อที่ 1
ปฏิบัติตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ.2559
โครงกำรจัดงำนประเพณีวันสงกรำนต์ และวันผู้สูงอำยุ
จำนวน
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์และ
วันผู้สูงอำยุ ประจำปี 2565
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 100
ข้อที่ 2
ปฏิบัติตำม
1. พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำของ อปท. พ.ศ.2559

201,000 บาท
173,000 บาท
173,000 บาท

13,000 บำท

30,000 บำท
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โครงกำรเนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระ จำนวน
บรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเนื่องในวันคล้ำยวันพระรำช
สมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 102
ข้อที่ 5
ปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำของ อปท. พ.ศ.2559

30,000 บำท

โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำ
ลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 103
ข้อที่ 7
ปฏิบัติตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ.2559

จำนวน

30,000 บำท

โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนีพันปีหลวง
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 102
ข้อที่ 6
ปฏิบัติตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของอปท. พ.ศ.2559

จำนวน

30,000 บำท
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โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชร
สุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
-เพื่อเป็นค่ำใช่จ่ำยโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จ
พระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 103
อที่ 8
ปฏบัติตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ.2559

จำนวน

30,000 บำท

โครงกำรหมู่บ้ำนศีลห้ำ ประชำเป็นสุข
จำนวน
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรหมู่บ้ำนศีลห้ำ ประชำเป็นสุข
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 101
ข้อที่ 4
ปฏิบัติตำม
1. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0201.2/
ว1889 ลว. 17 กรกฎำคม 2557
2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำของ อปท. พ.ศ.2559

10,000 บำท

รวม

28,000 บาท

รวม

28,000 บาท

จำนวน

28,000 บำท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
งำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนกำรจัดงำนแผ่นดินสมเด็จพระ
นำรำยณ์มหำรำช ประจำปี 2565
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ100
ข้อที่ 1
ปฏิบัติตำม
1. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 74 ลว. 8 มกรำคม 2553
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2. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว2916
ลว. 27 กันยำยน 2553
3. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท
0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิถุนำยน 2559
4. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,146,560 บาท แยกเป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น

รวม 1,146,560 บาท
รวม 874,560 บาท
รวม 874,560 บาท
จำนวน

712,560 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

108,000 บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง
จำนวน 12 เดือน ดังนี้
1. ตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำง จำนวน 1 อัตรำ
2. ตำแหน่งนำยช่ำงโยธำ จำนวน 1 อัตรำ
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลว. 30 ธันวำคม 2558
เงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองช่ำง ในอัตรำ
เดือนละ 3,500 บำท จำนวน 12 เดือน
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลว. 30 ธันวำคม 2558
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จำนวน 12 เดือน ดังนี้
-พนักงำนจ้ำงทั่วไป
1. ตำแหน่งคนงำน 1 ตำแหน่ง
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

จำนวน

12,000 บำท

รวม

272,000 บาท

รวม

62,000 บาท

จำนวน

2,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวสำหรับพนักงำนจ้ำง
จำนวน 12 เดือน ดังนี้
1. คนงำน 1 ตำแหน่ง
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลว. 30 ธันวำคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ให้กับพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ หรือ วันหยุดรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่ำเช่ำบ้ำน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนตำบลตำมสิทธิที่จะได้รับ
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย
เงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
รวม

170,000 บาท

ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
1. จ่ำยเพื่อเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์กิจกรรมหรือ
ผลกำรดำเนินงำนของกองช่ำงในรูปแบบต่ำงๆ เช่น แผ่นป้ำย
ใบปลิว โปสเตอร์ วำรสำร หนังสือ เป็นต้น
1.2 ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดในเขตรับผิดชอบ
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
2. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดทำสำเนำ หรือถ่ำยเอกสำร
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ และเอกสำรต่ำง ๆ
ของกองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
3. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำง
วิทยุกระจำยเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ
4. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ในกำร
ฝึกอบรมสำหรับพนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำง
ในสังกัดกองช่ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย

จำนวน

60,000 บำท

พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรชั่วครำว
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนชั่วครำว เพื่อปฏิบัติงำน
ในกองช่ำง ปฏิบัติงำนกำรใช้แรงงำน หรือปฏิบัติงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำยจำนวน 1 อัตรำ จำนวน 12 เดือน

จำนวน

90,000 บำท

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรสำหรับเป็น
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือเข้ำรับกำรอบรมสัมมนำของ
พนักงำนส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง สังกัดกองช่ำง
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน

จำนวน

20,000 บำท

รวม

40,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
-ประเภทวัสดุสำนักงำน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก
เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้ำอี้พลำสติก ตรำยำง ที่ถูพื้น ตะแกรงวำงเอกสำร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ
ภำพเขียน แผนที่ พระบรมยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อ
สำนักงำน หรือหน่วยงำน หรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ ที่ใช่ในสำนักงำน
มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน
พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป่ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ผ้ำใบติดตั้ง
ในสำนักงำน ผ้ำใบเต้นฑ์ขนำดใหญ่ ตู้ยำสำมัญประจำบ้ำน แผงกัน
ห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ
ยำงลบ น้ำนำลบคำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว สมุด
ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส
น้ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย้บกระดำษ เข็มหมุด
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กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำสำลี ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ
ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริกำร
ประชำชนในสำนักงำน พวงมำลำ พวงมำลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภท
รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

20,000 บำท

-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ เมมโมรี่ชิป เมำส์ แป้นพิมพ์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม เรำเตอร์ ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภท
รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 605,000 บาท แยกเป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
-งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง กรณีดังต่อไปนี้
1. กำรจ้ำงออกแบบอำคำร และกรณีไม่ใช่อำคำร
2. เซ็นต์รับรองแบบ
3.แก้ไขแบบ
โดยจ้ำงตำมอัตรำที่กฎกระทรวงกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำร
งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง พ.ศ. 2562 กำหนด
ปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 และกฎกระทรวง เรื่อง กำหนด
อัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง
พ.ศ. 2562
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
ประเภทค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
1. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน
ให้เบิกในลักษณะค่ำใช้สอย
2.ในกรณีที่หน่วยงำนเป็นผู้ดำเนินกำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่ำง ๆ เอง ให้ ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอก ให้เบิกจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรในค่ำใช้สอย
(2) ค่ำสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมำใช้ในกำรบำรุง
รักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ำยในค่ำวัสดุ
(3) ค่ำจ้ำงแรงงำนบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้ำง

รวม 605,000 บาท
รวม 120,000 บาท
รวม 120,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน 100,000 บำท
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เป็นกำรชั่วครำว ในลักษณะมิใช่จ้ำงเหมำแรงงำนให้เบิกจ่ำย
ในรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ปฏิบัติตำม
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีที่เบิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภท
รำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนปรำงค์น้อยพัฒนำ
หมู่ที่ 2 สำยบ้ำนนำยไพบูลย์ แก้วมำตร
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง
4.00 เมตร ยำว 75.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้ำง
ไม่น้อยกว่ำ 300 ตำรำงเมตร (ไหล่ทำงหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่ง กว้ำง
ข้ำงละ 0.50 เมตร) (ตำมแบบมำตรฐำน ท.1-01)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 119 ข้อ 23

รวม 485,000 บาท
รวม 485,000 บาท
จำนวน 162,000 บำท
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองช้ำงหล่ม (บ้ำนฉำง)
หมู่ที่ 3 สำยบำนนำยเอกยุทธ อินทร์รักษำ
-เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 50.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ
200 ตำรำงเมตร (ไหล่ทำงหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่ง กว้ำงข้ำงละ 0.50
เมตร) (ตำมแบบมำตรฐำน ท.1-01)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 121 ข้อที่ 29

จำนวน 108,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนลำน้ำเขียว หมู่ที่ 5 สำยไร่นำยวินัย
พิณเสนำะ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลูกรัง ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 400.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีปริมำตรลูกรังไม่น้อยกว่ำ
240 ลูกบำศก์เมตร พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 139 ข้อ 8

จำนวน 210,000 บำท

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)
ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)

จำนวน

5,000 บำท

-เพื่อเป็นค่ำเงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ k)
ปฏิบัติตำม
1.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลว.11 กันยำยน 2560
2. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พฤษภำคม 2564
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 397,180 บาท แยกเป็น
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น

รวม 397,180 บาท
รวม 226,080 บาท
รวม 226,080 บาท
จำนวน 226,080 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจำปี ตำแหน่ง
นักวิชำกำรเกษตร 1 อัตรำ จำนวน 12 เดือน
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

รวม 136,000 บาท
รวม

1,000 บาท

จำนวน

1,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ให้กับพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ หรือ วันหยุดรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ

รวม 135,000 บาท

กำรสำรวจดินในพื้นที่กำรเกษตรตำบลเขำน้อย
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสำรวจดินในพื้นที่กำรเกษตร
ตำบลเขำน้อย
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้ำ 10 ข้อที่ 2
ฐำนอำนำจ พ.ร.บ.สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

จำนวน

20,000 บำท

โครงกำรกำรคัดเลือกพันธุ์พืชต้ำนทำนโรคและแมลงเพื่อควำม
เหมำะสมในกำรผลิตพืชภำยในตำบล
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกำรคัดเลือกพันธุ์พืชต้ำนทำนโรค
และแมลงเพื่อควำมเหมำะสมในกำรผลิตพืชภำยในตำบล
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 หน้ำ 8 ข้อที่ 1

จำนวน

35,000 บำท

โครงกำรทดลองประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศัตรูพืช
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกำรทดลองประสิทธิภำพในกำร
จัดกำรศัตรูพืช
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หน้ำ 8 ข้อที่ 2
ฐำนอำนำจ พ.ร.บ.สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

จำนวน

35,000 บำท

โครงกำรปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปลูกผักสวนครัว เพื่อสนร้ำงควำม
มั่นคงทำงอำหำร
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 หน้ำ 9 ข้อที่ 4
ฐำนอำนำจ พ.ร.บ.สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

จำนวน

20,000 บำท

154

โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรศัตรูพืชอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรศัตรูพืช
อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้ำ 11 ข้อที่ 4
ฐำนอำนำจ พ.ร.บ.สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

-ประเภทค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
1. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน ให้เบิกในลักษณะค่ำใช้สอย
2.ในกรณีที่หน่วยงำนเป็นผู้ดำเนินกำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่ำง ๆ เอง ให้ ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอก ให้เบิกจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรในค่ำใช้สอย
(2) ค่ำสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมำใช้ในกำร
บำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ำยในค่ำวัสดุ
(3) ค่ำจ้ำงแรงงำนบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้ำง
เป็นกำรชั่วครำว ในลักษณะมิใช่จ้ำงเหมำแรงงำนให้เบิกจ่ำย
ในรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ปฏิบัติตำม
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำร
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ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีที่เบิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กำรเกษตร

รวม
รวม

35,100 บาท
35,100 บาท

เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนำด 300 กิโลกรัม
-เพื่อจัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนำด 300 กิโลกรัม
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เครื่องชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
2. แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสแตนเลส
3. ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 40x50 เซนติเมตร
4. อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 20 กรัม
(เพื่อใช้ในโครงกำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชต้ำนทำนโรคและแมลง
เพื่อควำมเหมำะสมในกำรผลิตพืชภำยในตำบล)
คุณลักษณะและรำคำ ปรำกฎตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
กรมบัญชีกลำง พ.ศ. 2563

จำนวน

10,100 บำท

เครื่องพ่นยำแบบใช้แรงลมชนิดสะพำยหลัง ขนำด 3.5 แรงม้ำ
-เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นยำแบบใช้แรงลม ชนิดสะพำยหลัง
ขนำด 3.5 แรงม้ำ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนำดกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่ำ 3.5 แรงม้ำ
2. ควำมเร็วลมไม่ต่ำกว่ำ 90 เมตร/วินำที
3. ควำมจุถังน้ำยำไม่ต่ำกว่ำ 13 ลิตร
(เพื่อใช้ในโครงกำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชต้ำนทำนโรคและแมลง
เพื่อควำมเหมำะสมในกำรผลิตพืชภำยในตำบล)
คุณลักษณะและรำคำ ปรำกฎตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
กรมบัญชีกลำง พ.ศ. 2563

จำนวน

25,000 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 130,000 บาท แยกเป็น
แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ

รวม 130,000 บาท
รวม 80,000 บาท
รวม 80,000 บาท

โครงกำรปลูกหญ้ำแฝกตำมแนวพระรำชดำริ
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปลูกหญ้ำแฝก
ตำมแนวพระรำชดำริ
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้ำ 211 ข้อที่ 2

จำนวน

10,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครปกป้องไฟป่ำ
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมทบทวน
อำสำสมัครปกป้องไฟป่ำ
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้ำ 212 ข้อที่ 4
ปฏิบัติตำม
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557

จำนวน

20,000 บำท

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้ำ 215 ข้อที่ 8

จำนวน

50,000 บำท
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ปฏิบัติตำม หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24
สิงหำคม 2553
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน
โครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู และกำรดูแลรักษำป่ำชุมชน
เขำซับแกงไก่ อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
อุดหนุนโครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษำป่ำชุมชน
เขำซับแกงไก่ อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้ำ 211 ข้อที่ 1
ปฏิบัติตำม
1.หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท0808.2/
ว 74 ลงวันที่ 8 มกรำคม 2553
2.หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916
ลงวันที่ 27 กันยำยน 2553
3.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559
4.ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

รวม
รวม

50,000 บาท
50,000 บาท

จำนวน

50,000 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,104,680 บาท แยกเป็น
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

รวม 1,104,680 บาท
รวม 163,680 บาท
รวม 163,680 บาท
จำนวน

163,680 บำท

รวม
รวม

941,000 บาท
1,000 บาท

จำนวน

1,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประปำ 1 อัตรำ จำนวน 12 เดือน
เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ให้กับพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ หรือ วันหยุดรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร

รวม

35,000 บาท

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบคุณภำพน้ำประปำหมู่บ้ำน
ภำยใต้ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ216 ข้อที่1

จำนวน

15,000 บำท

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
-ประเภทค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
1. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน ให้เบิกในลักษณะค่ำใช้สอย
2.ในกรณีที่หน่วยงำนเป็นผู้ดำเนินกำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่ำง ๆ เอง ให้ ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอก ให้เบิกจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรในค่ำใช้สอย
(2) ค่ำสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมำใช้ในกำร
บำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ำยในค่ำวัสดุ
(3) ค่ำจ้ำงแรงงำนบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้ำง
เป็นกำรชั่วครำว ในลักษณะมิใช่จ้ำงเหมำแรงงำนให้เบิกจ่ำย
ในรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ปฏิบัติตำม
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562

จำนวน

20,000 บำท
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5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีที่เบิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จำแนกประเภทรำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน

รวม

155,000 บาท

จำนวน

50,000 บำท

-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
-ประเภทวัสดุสำนักงำน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก
เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้ำอี้พลำสติก ตรำยำง ที่ถูพื้น ตะแกรงวำงเอกสำร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ
ภำพเขียน แผนที่ พระบรมยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อ
สำนักงำน หรือหน่วยงำน หรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ ที่ใช่ในสำนักงำน
มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน
พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ผ้ำใบ
ติดตั้งในสำนักงำน ผ้ำใบเต้นฑ์ขนำดใหญ่ ตู้ยำสำมัญประจำ
บ้ำน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) กระดำษ หมึก
ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ำยำลบคำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ
กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี
แบบใส น้ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย้บกระดำษ
เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำสำลี ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ
ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริกำร
ประชำชนในสำนักงำน พวงมำลำ พวงมำลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
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บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนก
ประเภทรำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
-ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้ำ โคมไฟ โทรโข่ง ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ
หลอดไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ กล่องรับสัญญำณ ดอกลำโพง
แผงวงจร แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนก
ประเภทรำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุก่อสร้ำง
-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ฯ
-ประเภทวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ กบไสไม้
ตลับเมตร ทรำย ยำงมะตอยสำเร็จรูป กระเบื้อง สังกะสี ตะปู
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กระเบื้อง สังกะสี ตะปู อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก เหล็กเส้น แปรง
ทำสี น้ำมันทำไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์
ประปำ ท่อต่ำง ๆ ท่อน้ำบำดำล ฯลฯ
ปฏิบัติตำม
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนก
ประเภทรำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ

รวม

750,000 บาท

จำนวน

750,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของกิจกำรประปำที่อยู่ในควำมดูแล
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนก
ประเภทรำยรับ–รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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