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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนายางกลักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 77,115,042.40 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 102,499,136.43 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 30,188,923.18 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 8,000.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 1,448,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 79,255,860.50 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 186,293.55 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 298,519.70 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 170,753.01 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 777,436.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 151,100.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,760.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 30,463,012.15 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 47,206,986.09 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 16,644,936.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 66,318,720.16 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 26,214,558.20 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,192,153.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 11,810,040.66 บาท

งบลงทุน จํานวน 6,980,150.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 6,121,818.30 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 6,715,448.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 3,586,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก
อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 186,293.55 151,500.00 243,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

298,519.70 310,500.00 308,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 170,753.01 400,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

777,436.00 800,000.00 800,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 151,100.00 50,000.00 51,000.00

หมวดรายได้จากทุน 1,760.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,585,862.26 1,712,000.00 1,503,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 30,463,012.15 27,688,000.00 28,118,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30,463,012.15 27,688,000.00 28,118,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 47,206,986.09 45,000,000.00 45,378,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

47,206,986.09 45,000,000.00 45,378,500.00

รวม 79,255,860.50 74,400,000.00 75,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก
อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 26,214,558.20 25,369,060.00 27,772,198.00

งบบุคลากร 15,192,153.00 19,647,030.00 19,369,640.00

งบดําเนินงาน 11,810,040.66 18,811,810.00 18,417,362.00

งบลงทุน 6,980,150.00 4,458,100.00 3,896,200.00

งบเงินอุดหนุน 6,121,818.30 6,114,000.00 5,544,600.00

รวมจายจากงบประมาณ 66,318,720.16 74,400,000.00 75,000,000.00
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลนายางกลัก
อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,536,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,802,360

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 15,841,842

แผนงานสาธารณสุข 2,214,920

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,503,800

แผนงานเคหะและชุมชน 4,305,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 270,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 770,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,242,900

แผนงานการเกษตร 230,000

แผนงานการพาณิชย 1,510,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 27,772,198

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 75,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก

อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 27,772,198 27,772,198
    งบกลาง 27,772,198 27,772,198

หน้า : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,403,880 417,600 2,189,700 355,320 9,366,500
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,418,840 0 0 0 2,418,840

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,985,040 417,600 2,189,700 355,320 6,947,660

งบดําเนินงาน 4,293,000 5,000 684,000 0 4,982,000
    คาตอบแทน 740,000 5,000 20,000 0 765,000

    คาใช้สอย 1,428,000 0 514,000 0 1,942,000

    คาวัสดุ 1,520,000 0 140,000 0 1,660,000

    คาสาธารณูปโภค 605,000 0 10,000 0 615,000

งบลงทุน 111,800 0 46,000 0 157,800
    คาครุภัณฑ 111,800 0 46,000 0 157,800

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000

รวม 10,838,680 422,600 2,919,700 355,320 14,536,300

หน้า : 2/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 996,360 0 996,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 996,360 0 996,360

งบดําเนินงาน 996,000 610,000 1,606,000
    คาตอบแทน 35,000 0 35,000

    คาใช้สอย 541,000 610,000 1,151,000

    คาวัสดุ 420,000 0 420,000

งบลงทุน 100,000 100,000 200,000
    คาครุภัณฑ 100,000 100,000 200,000

รวม 2,092,360 710,000 2,802,360

หน้า : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 790,920 3,150,960 3,941,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 790,920 3,150,960 3,941,880

งบดําเนินงาน 165,000 6,105,362 6,270,362
    คาตอบแทน 25,000 10,000 35,000

    คาใช้สอย 120,000 2,523,300 2,643,300

    คาวัสดุ 20,000 3,417,062 3,437,062

    คาสาธารณูปโภค 0 155,000 155,000

งบลงทุน 0 115,000 115,000
    คาครุภัณฑ 0 115,000 115,000

งบเงินอุดหนุน 0 5,514,600 5,514,600
    เงินอุดหนุน 0 5,514,600 5,514,600

รวม 955,920 14,885,922 15,841,842

หน้า : 4/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,030,920 0 1,030,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,030,920 0 1,030,920

งบดําเนินงาน 1,084,000 100,000 1,184,000
    คาตอบแทน 135,000 0 135,000

    คาใช้สอย 629,000 100,000 729,000

    คาวัสดุ 320,000 0 320,000

รวม 2,114,920 100,000 2,214,920

หน้า : 5/9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,108,800 0 1,108,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,108,800 0 1,108,800

งบดําเนินงาน 115,000 280,000 395,000
    คาตอบแทน 15,000 0 15,000

    คาใช้สอย 70,000 280,000 350,000

    คาวัสดุ 30,000 0 30,000

รวม 1,223,800 280,000 1,503,800

หน้า : 6/9
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 2,097,180 588,000 2,685,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,097,180 588,000 2,685,180

งบดําเนินงาน 1,000,000 440,000 1,440,000
    คาตอบแทน 80,000 0 80,000

    คาใช้สอย 480,000 420,000 900,000

    คาวัสดุ 440,000 20,000 460,000

งบลงทุน 30,500 150,000 180,500
    คาครุภัณฑ 30,500 50,000 80,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 100,000 100,000

รวม 3,127,680 1,178,000 4,305,680

หน้า : 7/9

หน้า 12



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 270,000 270,000
    คาใช้สอย 270,000 270,000

รวม 270,000 270,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 550,000 210,000 10,000 770,000
    คาใช้สอย 550,000 210,000 10,000 770,000

รวม 550,000 210,000 10,000 770,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 3,242,900 3,242,900
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 3,242,900 3,242,900

รวม 3,242,900 3,242,900

หน้า : 8/9
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 150,000 80,000 230,000
    คาใช้สอย 100,000 80,000 180,000

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

รวม 150,000 80,000 230,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 240,000 240,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 240,000

งบดําเนินงาน 1,270,000 1,270,000
    คาใช้สอย 270,000 270,000

    คาวัสดุ 400,000 400,000

    คาสาธารณูปโภค 600,000 600,000

รวม 1,510,000 1,510,000

หน้า : 9/9
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,536,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,802,360

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 15,841,842

แผนงานสาธารณสุข 2,214,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,503,800

แผนงานเคหะและชุมชน 4,305,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 270,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 770,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,242,900

แผนงานการเกษตร 230,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,510,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 27,772,198

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 75,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก และโดยอนุมัติของนายอําเภอเทพสถิต

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลนายางกลัก
อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

หน้า 15





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก
อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,263.00 228.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 8,961.36 8,710.81 8,000.00 -75.00 % 2,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 27,424.74 40,000.00 150.00 % 100,000.00
     ภาษีป้าย 95,547.80 149,460.00 100,000.00 40.00 % 140,000.00
     อากรการฆาสัตว 1,578.00 470.00 1,500.00 -66.67 % 500.00

รวมหมวดภาษีอากร 108,350.16 186,293.55 151,500.00 243,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 6,004.30 6,023.70 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 40.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 271,240.00 282,800.00 270,000.00 0.00 % 270,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

7,610.00 1,860.00 7,500.00 0.00 % 7,500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 150.00 66.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูควบคุม 2,800.00 1,600.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,570.00 1,720.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,850.00 2,000.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 400.00 1,000.00 200.00 % 3,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 7,907.50 0.00 8,000.00 -87.50 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

6,400.00 2,010.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 20.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 311,551.80 298,519.70 310,500.00 308,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 414,854.08 170,753.01 400,000.00 -75.00 % 100,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 2,560.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 417,414.08 170,753.01 400,000.00 100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 792,820.00 777,436.00 800,000.00 0.00 % 800,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 792,820.00 777,436.00 800,000.00 800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 354,500.00 107,500.00 0.00 0.00 % 0.00
     เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 63,640.00 43,600.00 50,000.00 -98.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 418,140.00 151,100.00 50,000.00 51,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 1,760.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 1,760.00 0.00 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 499,440.16 502,670.22 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,055,773.44 12,635,243.06 11,050,000.00 4.07 % 11,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 5,324,621.74 5,927,870.05 5,300,000.00 0.00 % 5,300,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 87,892.05 79,074.08 80,000.00 25.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 10,505,197.33 11,092,489.58 10,500,000.00 0.00 % 10,500,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 0.00 5.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 94,163.25 99,991.65 90,000.00 0.00 % 90,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 93,298.62 61,208.01 90,000.00 -11.11 % 80,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 33,055.80 43,882.50 33,000.00 0.00 % 33,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

45,027.00 14,968.00 45,000.00 -66.67 % 15,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 20.00 5,610.00 0.00 100.00 % 500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 27,738,489.39 30,463,012.15 27,688,000.00 28,118,500.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 45,383,078.00 47,206,986.09 45,000,000.00 0.84 % 45,378,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 45,383,078.00 47,206,986.09 45,000,000.00 45,378,500.00
รวมทุกหมวด 75,169,843.43 79,255,860.50 74,400,000.00 75,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก

อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 75,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 243,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับประมาณกาารต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากจัดเก็บภาษีไดนอย
กวาปที่ผานมา

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 2,000 บาท

ตั้งรับประมาณกาารต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากจัดเก็บภาษีไดนอย
กวาปที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 100,000 บาท

ตั้งรับประมาณกาารต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากจัดเก็บภาษีไดนอย
กวาปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 140,000 บาท

ตั้งรับประมาณกาารต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากจัดเก็บภาษีไดนอย
กวาปที่ผานมา

อากรการฆาสัตว จํานวน 500 บาท

ตั้งรับประมาณกาารต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากจัดเก็บภาษีไดนอย
กวาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 308,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 6,000 บาท

ตั้งรับประมาณกาารต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากจัดเก็บภาษีไดนอย
กวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 270,000 บาท

ตั้งรับประมาณกาารสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากจัดเก็บคา
ธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยไดมากกวา
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คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 7,500 บาท

ตั้งรับประมาณกาารสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากจัดเก็บคา
ธรรมเนียมเก็บในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหารไดมากกวา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ตั้งรับประมาณกาารสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากจัดเก็บคา
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารไดมากกวา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูควบคุม จํานวน 2,500 บาท

ตั้งรับประมาณกาารต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากจัดเก็บคา
ธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูควบคุม
ไดนอยกวา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

ตั้งรับประมาณกาารต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากจัดเก็บคา
ธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย
ไดนอยกวา

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

ตั้งรับประมาณกาารสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากจัดเก็บคา
ธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น
ไดมากกวา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 6,000 บาท

ตั้งรับประมาณการเทากับป 2565
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คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 6,000 บาท

ตั้งรับประมาณกาารสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากปที่ผานมาสามารถ
จัดเก็บคาธคาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็น
อันตรายตอสุขภาพ
ไดมากกวา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

ตั้งรับประมาณการสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากสามารถจัดเก็บ
ดอกเบี้ยไดมากกวาปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 800,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 800,000 บาท

ตั้งรับประมาณการสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากสามารถจัดเก็บราย
ไดจากน้ําประปาไดมากกวาปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 51,000 บาท
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท

ตั้งรับประมาณการใกลเคียงกับรับจริง ป 2564

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับประมาณการใกลเคียงกับรับจริง ป 2564

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 28,118,500 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 500,000 บาท

ตั้งรับประมาณการใกลเคียงกับรับจริง ป 2564

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,500,000 บาท

ตั้งรับประมาณการใกลเคียงกับรับจริง ป 2564

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 5,300,000 บาท

ตั้งรับประมาณการใกลเคียงกับรับจริง ป 2564

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ตั้งรับประมาณการใกลเคียงกับรับจริง ป 2564
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 10,500,000 บาท

ตั้งรับประมาณการใกลเคียงกับรับจริง ป 2564

คาภาคหลวงแร จํานวน 90,000 บาท

ตั้งรับประมาณการใกลเคียงกับรับจริง ป 2564

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

ตั้งรับประมาณการใกลเคียงกับรับจริง ป 2564

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 33,000 บาท

ตั้งรับประมาณการใกลเคียงกับรับจริง ป 2564

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 15,000 บาท

ตั้งรับประมาณการใกลเคียงกับรับจริง ป 2564

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 500 บาท

ตั้งรับประมาณการใกลเคียงกับรับจริง ป 2564

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 45,378,500 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 45,378,500 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 237,746 181,176.2 210,000 19.05 % 250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,185 12,618 13,000 15.38 % 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,174,500 16,052,200 16,612,100 2.34 % 17,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,853,600 5,023,000 5,000,000 0 % 5,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 86,000 92,000 108,000 0 % 108,000

เงินสํารองจาย 6,182,027 3,918,884 5,727,627 -24.08 % 4,348,436

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 589,066 0.37 % 591,250

รายจายตามข้อผูกพัน 200,000 0 0 0 % 0

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนา
ยางกลัก

0 0 0 100 % 200,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลนายางกลัก
อําเภอเทพสถิต    จังหวัดชัยภูมิ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

สนับสนุนประกันสุขภาพระดับตําบล 
(สปสช.)

0 0 0 100 % 239,512

สมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับตําบล 
(สปสช) 

0 200,000 239,512 -100 % 0

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนา
ยางกลัก 

0 100,000 100,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

310,775 634,680 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 10,000

รวมงบกลาง 27,055,833 26,214,558.2 28,599,305 27,772,198
รวมงบกลาง 27,055,833 26,214,558.2 28,599,305 27,772,198
รวมงบกลาง 27,055,833 26,214,558.2 28,599,305 27,772,198

รวมแผนงานงบกลาง 27,055,833 26,214,558.2 28,599,305 27,772,198
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

516,299 532,080 422,020 26.08 % 532,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 44,308 45,600 36,600 24.59 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 44,308 45,600 36,600 24.59 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

90,720 90,720 67,720 33.96 % 90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,687,640 2,612,040 1,407,410 21.13 % 1,704,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,383,275 3,326,040 1,970,350 2,418,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,481,420 2,752,460 1,519,160 52.11 % 2,310,720

เงินประจําตําแหนง 228,000 228,000 169,000 24.26 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,532,826 1,718,845 1,264,920 6.83 % 1,351,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 191,732 205,682 114,500 -1.31 % 113,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,433,978 4,904,987 3,067,580 3,985,040
รวมงบบุคลากร 7,817,253 8,231,027 5,037,930 6,403,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

488,800 319,550 850,000 -29.41 % 600,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 506,600 343,950 900,000 740,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 250,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 250,300 214,164.7 212,400 -100 % 0

จ้างเหมาบริการพนักงาน 0 0 0 100 % 408,000

จ้างเหมาบริการพนักงาน 24,000 18,000 568,070 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 95,240 30,120 75,000 33.33 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 37,256 3,488 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 300,000 -100 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ และพวงมาลา 2,000 4,000 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการอบรม 0 0 320,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 28/8/2565  12:22 หน้า : 4/68

หน้า 27

Admin
Rectangle



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

คาลงทะเบียนในการอบรม 0 0 0 100 % 100,000

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเลือกตั้ง 0 0 715,000 -100 % 0

เฉลิมพระเกียรติฯและงานรัฐพิธี (วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
รัชกาลที่ 10)

0 0 0 100 % 50,000

เฉลิมพระเกียรติฯและงานรัฐพิธี(วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี)

0 0 0 100 % 50,000

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5,700 0 0 0 % 0

ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 0 100 % 50,000

เลือกตั้ง 0 0 0 100 % 100,000

อบรมจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 318,881.18 240,525.59 447,200 -55.28 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 733,377.18 510,298.29 2,657,670 1,428,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 54,718 126,016 135,000 48.15 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 5,960 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,960 7,700 50,000 0 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 6,120 16,516.96 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 58,250 92,447 246,970 1.23 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 453,328.35 577,111.62 942,600 -4.52 % 900,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,300 36,260 10,000 400 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 611,676.35 862,011.58 1,454,570 1,520,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 353,644.2 327,989.25 350,000 42.86 % 500,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 76,363.76 78,653.56 90,000 0 % 90,000

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

รวมค่าสาธารณูปโภค 430,007.96 406,642.81 455,000 605,000
รวมงบดําเนินงาน 2,281,661.49 2,122,902.68 5,467,240 4,293,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 3 ตัว 0 16,500 0 0 % 0

เก้าอี้ ปรับสูงต่ําได้ หุ้มหนังเทียม ขาเหล็ก 
ล้อ 5 แฉก มีพนักพิงหลัง ที่พักแขน 2 ข้าง 
รับน้ําหนักได้ไมเกิน 150 กก.

0 0 10,000 -100 % 0

เก้าอี้ทํางาน สําหรับนายกองค์การบริหาร
สวนตําบลนายางกลัก

0 0 8,900 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู 
แบบผนัง

0 0 16,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

0 50,600 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบผนัง ขนาด 12,000 
บีทียู

0 0 16,800 -100 % 0

ชุดรับแขก สําหรับนายกองค์การบริหาร
สวนตําบลนายางกลัก

0 0 8,800 -100 % 0

ตู้กระจก สําหรับนายกองค์การบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก

0 0 12,400 -100 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2  หลัง 0 0 11,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง 0 11,000 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง 0 0 0 100 % 11,800

เต้นท์ทรงโค้ง ขนาด 4x12 เมตร จํานวน 5 
หลัง

0 0 129,500 -100 % 0

โต๊ะทํางาน สําหรับนายกองค์การบริหาร
สวนตําบลนายางกลัก

0 0 16,900 -100 % 0

โต๊ะทํางานสําหรับพนักงาน ขนาด 
1.20x0.60x0.75 เมตร (นอก

0 0 27,600 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กหน้ายาง ขนาด 0.75 x 
1.50 เมตร จํานวน 1 ตัว จํานวน 5,900 
บาท

5,900 0 0 0 % 0

โต๊ะประชุม ขนาด 6 คน พร้อมเก้าอี้ 0 0 20,000 -100 % 0

โต๊ะพับ หน้าสเตนเลส จํานวน 10 ตัว 0 38,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โต๊ะหมูบูชา 8,500 0 0 0 % 0

พัดลมโคจร  ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 10 
เครือง 

0 15,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่งขยายไร้สาย แบบเคลื่อนที่ จํานวน 1 
ชุด 

5,500 0 0 0 % 0

เครื่องเสียง   จํานวน 1 ชุด 0 50,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 0 0 0 % 0

ตู้เย็น  ขนาด 7 คิว 9,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล 0 0 22,000 -100 % 0

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0

คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ 2 จํานวน 1 
เครื่อง

0 30,000 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 0 30,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 60,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)

0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,800 241,100 392,700 111,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

ซอมแซมอาคารห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลนายางกลัก งบประมาณ 
149,000 บาท

141,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 141,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 179,800 241,100 392,700 111,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
ประจําป 2563 

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

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
ประจําป 2566

0 0 0 100 % 30,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
ประจําป พ.ศ. 2564

0 30,000 0 0 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
ประจําป พ.ศ. 2565

0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,308,714.49 10,625,029.68 10,927,870 10,838,680
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 199,260 19.24 % 237,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 199,260 417,600
รวมงบบุคลากร 0 0 199,260 417,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 199,260 422,600
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 981,410 39.16 % 1,365,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,650 300 % 42,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 60,000 0 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 558,800 17.85 % 658,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 71,400 -12.02 % 62,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,682,260 2,189,700
รวมงบบุคลากร 0 0 1,682,260 2,189,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 35,000 -71.43 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 29,350 14,700 35,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 592,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 57,060 3,900 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000

จ้างเหมาบริการพนักงาน 0 0 0 100 % 204,000

จ้างเหมาบริการพนักงาน 191,800 44,147 146,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 75,700 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 25,628 57,860 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 100,000

คาลงทะเบียนในการอบรม 0 0 0 100 % 80,000

คาลงเบียนในการอบรม 0 0 104,300 -100 % 0

โครงการปรัปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทําการ
องค์การบริหารสวนตําบลนายางกลัก

0 0 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 24,449.09 28,700 17,000 76.47 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 298,937.09 134,607 1,035,000 514,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 99,842 73,777 100,000 0 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,540 10,005 45,000 -55.56 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,436 50,055 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 152,818 133,837 195,000 140,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 9,498.8 7,747 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,498.8 7,747 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 490,603.89 290,891 1,275,000 684,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 5 ล้อ มีพนักพิงหลัง มีที่พัก
แขน ปรับระดับได้ จํานวน 2 ตัว

0 11,000 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน ปรับสูงต่ําได้ หุ้มหนังเทียมสี
ดํา ขาเหล็กล้อ 5 แฉก มีพนักพิงหลัง ที่พัก
แขน 2 ข้าง รับน้ําหนักได้ไมเกิน 150 กก. 
จํานวน 3 ตัว (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

0 0 7,500 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง 0 0 0 100 % 11,800

ตู้เหล็ก 2 บานจํานวน 2 หลัง 0 0 11,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง 11,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อน 0 0 0 100 % 4,200

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดความกว้างไมน้อย
กวา 1.53 ม. ลึกไมน้อยกวา 0.77 ม. สูงไม
น้อยกวา 0.75 ม. หรือดีกวา จํานวน 3 ตัว

0 0 26,700 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กหน้ายาง ขนาด 91*61*75 
ซม. พร้อมกระจก ขนาด 91*61*75 ซม. 
จํานวน 2 ตัว 

0 11,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล 0 0 22,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ 2 0 0 30,000 -100 % 0

คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ 2 0 0 0 100 % 30,000

คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ 2 จํานวน 1 
เครื่อง

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
network 

8,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,900 63,800 97,200 46,000
รวมงบลงทุน 19,900 63,800 97,200 46,000

รวมงานบริหารงานคลัง 510,503.89 354,691 3,054,460 2,919,700
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 320 110,937.5 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 320 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 320 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 320 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,819,218.38 10,979,720.68 14,181,910 14,536,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 256,860 280,600 272,200 124.44 % 610,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 173,497 220,800 210,320 60.44 % 337,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 25,935 36,000 33,000 45.45 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 456,292 537,400 515,520 996,360
รวมงบบุคลากร 456,292 537,400 515,520 996,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 0 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการพนักงาน 34,180 106,000 305,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จ้างเหมาบริการพนักงาน 0 0 0 100 % 306,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 150,000 33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 44,180 106,000 455,800 541,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,690 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 2,895 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 192,485 40,972 157,300 27.15 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 62,250 86,000 80,000 0 % 80,000

วัสดุจราจร 0 0 188,000 -46.81 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 266,320 126,972 425,300 420,000
รวมงบดําเนินงาน 310,500 232,972 881,100 996,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 
17 ถัง

0 153,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเป่าลม จํานวน 3 ตัว 0 17,400 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงแบบเครื่องยนต์
ดีเซล

45,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เลื่อยยนต์ ขนาด 0.9 แรงม้า 7,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 40,800 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,000 211,200 0 100,000
รวมงบลงทุน 52,000 211,200 0 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 818,792 981,572 1,396,620 2,092,360
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

36,000 47,900 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 36,000 47,900 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

แก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของ
ประชาชน

97,819 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปใหม

0 0 33,030 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต์

0 0 31,600 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

137,333 0 0 0 % 0

ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 100 % 50,000

ป้องกัน และลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 0 0 0 100 % 80,000

ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน

0 0 0 100 % 50,000

ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน

44,370 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 36,030 31,690 0 0 % 0

ป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต์

0 65,554 0 0 % 0

ป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต์

0 0 0 100 % 80,000

ฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. 0 0 0 100 % 100,000

ฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

ฝึกอบรมทบทวน อปพร. 0 0 0 100 % 50,000

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 0 0 0 100 % 100,000

อบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

0 4,557 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 315,552 101,801 64,630 610,000
รวมงบดําเนินงาน 351,552 149,701 64,630 610,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 100,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 351,552 149,701 64,630 710,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,170,344 1,131,273 1,461,250 2,802,360

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,210,200 1,307,400 172,560 334.01 % 748,920

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 94,500 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,620,000 1,557,870 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 180,000 173,096 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,052,200 3,132,866 172,560 790,920
รวมงบบุคลากร 3,052,200 3,132,866 172,560 790,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 13,400 5,000 25,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 15,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 -100 % 0

วันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

สงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,500 14,810 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 11,500 14,810 25,000 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 11,500 28,210 30,000 165,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน้า 4 ข้อ 9

29,000 0 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ 2 จํานวน 1 
เครื่อง

0 30,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,000 30,000 0 0
รวมงบลงทุน 29,000 30,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,092,700 3,191,076 202,560 955,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,165,980 21.32 % 1,414,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินวิทยฐานะ 0 0 170,400 52.82 % 260,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 1,535,000 -15.57 % 1,296,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 171,000 5.26 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 3,042,380 3,150,960
รวมงบบุคลากร 0 0 3,042,380 3,150,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,100 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 2,500 300 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 3,600 0 2,500 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 241,546.48 124,900 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 100,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000

คาจ้างเหมาบริการ 229,500 250,700 324,000 -100 % 0

จ้างเหมาบริการพนักงาน 0 0 0 100 % 204,000

วันที่พิมพ์ : 28/8/2565  12:22 หน้า : 24/68

หน้า 47

Admin
Rectangle



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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 20,428 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 80,000 -100 % 0

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 56,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการอบรม 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยหินฝน

20,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

54,180 78,874 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0 0 103,630 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา-คาเครื่องแบบผู้เรียน

38,100 54,692 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา-คาเครื่องแบบผู้เรียน

0 0 72,300 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา-คาหนังสือเรียน

25,400 36,160 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา-คาหนังสือเรียน

0 0 48,200 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา-คาอุปกรณ์การเรียน

0 0 48,200 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา-คาอุปกรณ์การเรียน

25,200 36,160 0 0 % 0

จัดหาเครื่องอุปกรณ์การเรียนและสื่อการ
เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 45,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 100 % 100,000

รถรับสงนักเรียนเด็กเล็กผู้ยากไร้และด้อย
โอกาส

0 0 0 100 % 500,000

รถรับสงนักเรียนเด็กเล็กผู้ยากไร้และด้อย
โอกาส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนา
ยางกลัก

244,020 333,600 0 0 % 0

รถรับสงนักเรียนเด็กเล็กผู้ยากไร้และด้อย
โอกาส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนา
ยางกลัก

0 0 256,000 -100 % 0

สนับสนุนคาใจายการบริหารสถาน
ศึกษา-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0 0 0 100 % 98,550

สนับสนุนคาใจายการบริหารสถาน
ศึกษา-คาเครื่องแบบนักเรียน

0 0 0 100 % 73,125

สนับสนุนคาใจายการบริหารสถาน
ศึกษา-คาหนังสือ

0 0 0 100 % 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา-คาจัดการเรียนการสอนของ ศพด.

0 0 409,700 -100 % 0

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา-คาจัดการเรียนการสอนของ ศพด.

392,700 383,974 0 0 % 0

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา-อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 1,037,215 -100 % 0

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา-อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

1,118,740 1,094,860 0 0 % 0

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา-อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 100 % 1,157,625

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 10,000 20,000 900 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 2,409,814.48 2,403,920 2,635,245 2,523,300
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 60,000 2,997,830 6.98 % 3,207,062

คาอาหารเสริม (นม) 2,841,113.14 3,022,461.28 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 50,000 50,000 -40 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุอื่น 84,000 71,100 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 3,095,113.14 3,263,561.28 3,207,830 3,417,062
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 38,878.48 61,186.47 25,000 300 % 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 28,741 45,000 0 % 45,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 38,878.48 89,927.47 70,000 155,000
รวมงบดําเนินงาน 5,547,406.1 5,757,408.75 5,915,575 6,105,362

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานสําหรับ ศพด.ตําบลนายางกลัก 0 0 25,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000
 บีทียู หรือดีกวา เพื่อปรับอุณหภูมิในห้อง
เรียนให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนสําหรับ
-ศพด.ตําบลนายางกลัก จํานวน 4 เครื่อง
-ศพด. ตําบลนายางกลัก (อาคารเรียนบ้าน
หัวสะพาน) จํานวน 6 เครื่อง
-ศพด. บ้านห้วยหินฝน จํานวน 4 เครื่อง
รวมเป็นเครื่องปรับอากาศ จํานวน 15 
เครื่อง เป็นจํานวนเงิน 486,000 บาท ราย
ละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
คุฯลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า 78-79 ข้อ 
10.8 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

486,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 17,700 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,000

โต๊ะทํางาน 0 0 69,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เตาแก๊ส ขนาด 2 หัวแก๊ส 0 0 0 100 % 24,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2

0 0 0 100 % 30,000

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 

0 0 90,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 486,000 0 201,700 115,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมห้องน้ําภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. งบ
ประมาณ 50,000 บาท แยกเป็น
- ศพด.ตําบลนายางกลัก จํานวน 25,000 
บาท
- ศพด.บ้านห้วยหินฝน จํานวน 25,000 
บาท

50,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. งบ
ประมาณจํานวน 100,000 บาท แยกเป็น
- ศพด.ตําบลนายางกลัก จํานวน 72,000 
บาท
- ศฑด.บ้านห้วยหินฝน จํานวน 28,000 
บาท

100,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงโรงอาหารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลนายางกลัก งบประมาณ 
จํานวน 43,400 บาท 

43,400 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 193,400 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบลงทุน 679,400 0 201,700 115,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ
. ในเขตตําบลนายางกลัก 

5,240,000 5,038,000 0 0 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ
. ในเขตตําบลนายางกลัก 

0 0 5,364,000 -100 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ
. ในเขตตําบลนายางกลัก

0 0 0 100 % 5,514,600

รวมเงินอุดหนุน 5,240,000 5,038,000 5,364,000 5,514,600
รวมงบเงินอุดหนุน 5,240,000 5,038,000 5,364,000 5,514,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 11,466,806.1 10,795,408.75 14,523,655 14,885,922
รวมแผนงานการศึกษา 14,559,506.1 13,986,484.75 14,726,215 15,841,842

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 470,994 592,920 627,000 19.44 % 748,920

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 245,000 -11.84 % 216,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 25,000 -4 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 752,994 874,920 939,000 1,030,920
รวมงบบุคลากร 752,994 874,920 939,000 1,030,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 4,430 135,000 135,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 12,900 8,500 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 30,000

จ้างเหมาบริการพนักงาน 0 0 0 100 % 204,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,808 13,936 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคไข้
เลือดออก

69,350.15 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

99,726 99,900 100,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 100,000

ตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค 0 0 0 100 % 35,000

ตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค 35,000 35,000 35,000 -100 % 0

ประชาสัมพันธ์งานด้านสุขภาพ 0 0 0 100 % 30,000

รณรงค์ป้องกันโรค 0 0 0 100 % 30,000

รณรงค์ป้องกันโรค 0 10,930 0 0 % 0

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานสาธารณสุข 8,750 19,910 1,500 -100 % 0

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนด้าน
สุขภาพ

0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 110,399.8 148,859.68 10,000 400 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 339,933.95 337,035.68 146,500 629,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 5,030 15,984 6,500 361.54 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 180,000 287,690 180,000 38.89 % 250,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 46,270 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 185,030 349,944 186,500 320,000
รวมงบดําเนินงาน 524,963.95 691,409.68 468,000 1,084,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 3,500 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด
ไมน้อยกวา กว้าง 118 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 
80 ซม. วัสดุผลิตจากแผนเหล็กความหนาไม
น้อยกวา 3 มม. 

0 4,800 0 0 % 0

โต๊ะทํางานหล็กหน้ายาง ขนาด 5 ฟุต 0 0 5,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนละอองฝอยกําจัดยุง 0 89,000 0 0 % 0

เครื่องพนหมอกควัน 59,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงติดรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ 0 47,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,000 140,800 9,400 0
รวมงบลงทุน 59,000 140,800 9,400 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

340,000 340,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 340,000 340,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 340,000 340,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,676,957.95 2,047,129.68 1,416,400 2,114,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานโรงพยาบาล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 32,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 32,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 32,000 0

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 32,000 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้
เลือดออก

0 0 0 100 % 100,000

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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

0 0 340,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 340,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 340,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 340,000 100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,676,957.95 2,047,129.68 1,788,400 2,214,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 525,420 577,440 611,520 22.47 % 748,920

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 292,560 298,200 305,880 0 % 305,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 871,980 929,640 971,400 1,108,800
รวมงบบุคลากร 871,980 929,640 971,400 1,108,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,680 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 20,680 0 0 15,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,530 1,984 0 0 % 0

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบ
ครัว

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบ
ครัว

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 11,530 1,984 20,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,760 9,955 15,000 33.33 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,540 6,325 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 13,300 16,280 25,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 45,510 18,264 45,000 115,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 5 ล้อ มีพนักพิงหลัง มีที่พักแขนปรับ
ระดับได้ จํานวน 2 ตัว งบประมาณ 5,000 
บาท

5,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 
จํานวน  1 หลัง

0 0 9,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กหน้ายาง ขนาด 0.75x1x50 
เมตร จํานวน 2 ตัว งบประมาณ 11,800 
บาท

11,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้น้ําดื่ม ชนิดทําความเย็น แบบ 2 หัวก๊อก 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,800 0 14,000 0
รวมงบลงทุน 16,800 0 14,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 934,290 947,904 1,030,400 1,223,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นด้าน
สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

29,673 100,000 9,000 -100 % 0

ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นด้านการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 0 0 100 % 100,000

ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ป่วยติดเตียง

0 0 0 100 % 50,000

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 50,000

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 0 0 0 100 % 50,000

สงเสริมและพัฒนาชีวิตเด็กหรือผู้ด้อย
โอกาส

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 29,673 100,000 9,000 280,000
รวมงบดําเนินงาน 29,673 100,000 9,000 280,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 29,673 100,000 9,000 280,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 963,963 1,047,904 1,039,400 1,503,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 10,664.52 283,480 391,780 149.77 % 978,540

เงินประจําตําแหนง 0 35,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 933,209 1,040,400 786,655 20.08 % 944,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 106,072 127,420 111,340 18.56 % 132,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,049,945.52 1,486,300 1,331,775 2,097,180
รวมงบบุคลากร 1,049,945.52 1,486,300 1,331,775 2,097,180

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 14,980 16,149.62 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการพนักงาน 282,734 384,182 770,930 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการพนักงาน 0 0 0 100 % 450,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 64,112 7,176 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,967.76 95,301.53 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 368,793.76 502,809.15 770,930 480,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,999 19,866 8,000 150 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,192 200,917 67,000 198.51 % 200,000

วัสดุกอสร้าง 106,878 282,729 81,945 144.07 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,250 15,900 4,000 400 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 180,319 519,412 160,945 440,000
รวมงบดําเนินงาน 549,112.76 1,022,221.15 931,875 1,000,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 5 ล้อ มีพนักพิงหลัง มีที่พัก
แขน ปรับระดับได้ จํานวน 1 ตัว

0 5,500 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

0 25,300 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กหน้ายาง ขนาด 91*61*75 
ซม. พร้อมกระจก ขนาด 91*61*75 ซม. 
จํานวน 1 ตัว

0 5,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบเทท้ายพร้อมติด
ตั้งเครนพับไฮดรอลิก 

0 0 2,600,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถตักหน้าขุดหลัง แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ  
จํานวน 1 คัน

0 3,290,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนินไฟฟ้า (เครื่องปันไฟ) ขนาดไม
น้อยกวา 3000 วัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล 4 
จังหวะ ขนาด 6 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง

0 33,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับขนาดกําลังขยาย 30 เทา 0 0 0 100 % 30,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา จํานวน 1 เครื่อง

0 24,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหัรับประมวลผล  
จํานวน 1  ชุด 

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifrnction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Lnk Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 7,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 3,413,700 2,600,000 30,500
รวมงบลงทุน 0 3,413,700 2,600,000 30,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 524,617.35 713,818.3 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 524,617.35 713,818.3 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 524,617.35 713,818.3 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,123,675.63 6,636,039.45 4,863,650 3,127,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างระบบประปา  หมูที่ 12 
บ้านเทพนิมิต คุ้มซับเม็ก

0 450,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปา  หมูที่ 15 
บ้านประดูซับกาด คุ้มประดูงาม

0 410,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 860,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 860,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 0 0 200,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 200,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 200,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 860,000 200,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 311,500 38.68 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 26,000 500 % 156,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 337,500 588,000
รวมงบบุคลากร 0 0 337,500 588,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงาน 0 0 0 100 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

46,400 0 0 0 % 0

ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะการ
ขยะมูลฝอย

0 0 0 100 % 30,000

ดําเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
ต้นททางตามมาตราการ 3 Rs

0 0 0 100 % 50,000

ธนาคารขยะ 0 0 0 100 % 50,000

บริหารจัดการขยะเปนกในครัวเรือน 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยตําบลนายางกลัก

0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,900 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 48,300 0 20,000 420,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 200,000 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 1,500 2,280 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,500 202,280 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 49,800 202,280 30,000 440,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาซอมบํารุงรถขยะ 0 0 0 100 % 50,000

คาซอมบํารุงรถขยะ 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 100,000 50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 50,000 1,400 100,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 1,400 100,000 100,000
รวมงบลงทุน 50,000 1,400 200,000 150,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 99,800 203,680 567,500 1,178,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,223,475.63 7,699,719.45 5,631,150 4,305,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งเสียงตามสายหมูบ้าน หมูที่ 
15 บ้านประดูซับกาด   จํานวน 1 ชุด 

0 90,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 90,000 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่ 1 
บ้านนายางกลัก

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่ 10 
บ้านห้วยหินฝน

0 0 67,940 -100 % 0

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่ 11 
บ้านวังช้าง

0 0 45,680 -100 % 0

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่ 12 
บ้านเทพนิมิต

0 0 15,560 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 169,180 0
รวมงบลงทุน 0 90,000 169,180 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 90,000 169,180 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการค้นหาผู้เสพยาเสพติด 0 50,000 0 0 % 0

โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

30,303 0 0 0 % 0

โครงการเยาวชนวัยใสหางไกลยาเสพติด 26,800 0 0 0 % 0

โครงการสวนธรรมนําสุข 13,900 0 0 0 % 0

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 2,000 0 0 % 0

สงเสริมกิจกรรมการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ 16,820 28,285 30,000 -100 % 0

สงเสริมกิจกรรมการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ 0 0 0 100 % 50,000

สงเสริมและพัฒนาศักย์ภาพกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนหรือกลุม OTOP

0 0 0 100 % 50,000

สงเสริมและพัฒนาศักย์ภาพกลุมอาชีพ 0 0 0 100 % 50,000

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นํากลุม
วิสาหกิจชุมชนและผู้นําองค์กร

0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นํากลุมสตรี
และผู้นําองค์กร

0 0 0 100 % 50,000

สวนธรรมนําสุข 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 87,823 80,285 30,000 270,000
รวมงบดําเนินงาน 87,823 80,285 30,000 270,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 87,823 80,285 30,000 270,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 87,823 170,285 199,180 270,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

แขงขันกีฬาตําบลนายางกลัก 0 0 0 100 % 400,000

แขงขันกีฬายุวชนตําบลนายางกลัก 0 0 0 100 % 50,000

แขงขันกีฬายุวชนตําบลนายางกลัก 0 0 50,000 -100 % 0

แขงขันกีฬายุวชนตําบลนายางกลัก 0 50,000 0 0 % 0
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แขงขันกีฬาเยาวชนตําบลนายางกลัก 38,234 0 0 0 % 0

แขงขันกีฬาเยาวชนตําบลนายางกลัก 0 0 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 38,234 50,000 150,000 550,000
รวมงบดําเนินงาน 38,234 50,000 150,000 550,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 38,234 50,000 150,000 550,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการวันกตัญญูผู้สูงวัยใสใจปูชนียบุคคล 0 35,900 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
ประจําป พ.ศ.2565

0 0 88,800 -100 % 0

ลอยกระทง 0 0 0 100 % 100,000

วันกตัญญูผู้สูงวัยใสใจปูชนียบุคคล 0 0 0 100 % 60,000
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สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 35,900 88,800 210,000
รวมงบดําเนินงาน 0 35,900 88,800 210,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 35,900 88,800 210,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 38,234 85,900 238,800 770,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2  บ้านหัวสะพาน ซอยบุญค้ํา  ชวงที่ 
2

0 0 36,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
คุ้มโชคสัมพันธ์  หมูที่ 16  บ้านเก้าสัมพันธ์ 

97,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกสะอาด-บ้านคลองไทร หมูที่ 7 
บ้านคลองไทร 

189,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายสามแยกซับหงส์  หมูที่ 4  บ้านน้ําลาด

0 278,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คุ้มซับสเลเต  ซอยทองดี  หมูที่ 10 บ้าน
ห้วยหินฝน 

183,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คุ้มโรงมินทร์ ชวงที่ 1หมูที่  1  บ้านนา
ยางกลัก 

105,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบุญค้ํา  หมูที่ 2  บ้านหัวสะพาน 

188,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยมะยมหวาน ชวงที่ 3  หมูที่ 9  บ้าน
โคกอนุ 

183,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซับหงษ์  ชวงที่ 4  หมูที่ 4  บ้านน้้าลาด

184,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโคกสะอาด-บ้านน้ําลาด หมูที่ 6 
บ้านโคกสะอาด  

183,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนจําปา - บ้านโคกอนุ  ชวงที่ 3  
หมูที่ 13 บ้านโนนจําปา 

183,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนจําปา-บ้านวังตาท้าว  หมูที่ 3 
บ้านวังตาท้าว 

183,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนเจริญ-เขาน้อย หมุที่ 14 บ้าน
โนนเจริญ

183,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านวังช้าง-วัดพระพุทธบาทฯ  ชวงที่ 1 
 หมูที่ 11  บ้านวังช้าง 

183,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลักบ้านเทพนิมิต ชวงที่ 2  หมูที่ 12 
บ้านเทพนิมิต  

183,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ชวงที่ 2 
หมูที่ 5 บ้านเสลี่ยงทอง 

97,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 11 บ้านวังช้าง สายบ้านวังช้าง-บ้าน
ห้วยหินฝน ชวงที่ 1 (ทางลาดชัน)

0 200,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 13  บ้านโนนจําปา  สายหลังวัดชัย
มงคลโนนจําปา ชวงที่ 3 

0 200,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 16 บ้านเก้าสัมพันธ์ สายศาลากลาง
บ้าน-บ้านโคกอนุ ชวงที่3

0 200,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5  บ้านเสลี่ยงทอง  สายทางเข้าอาง
เก็บน้ําบ้านเสลี่ยงทอง ชวงที่ 3 

0 200,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8  สายคุ้ม 5  ชวงที่ 3 

0 200,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บ้านห้วยน้อย ซอยศาลเจ้าพอ ชวง
ที่ 3

147,000 0 0 0 % 0
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ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางระบบพลังงานแสง
อาทิตย์

0 0 0 100 % 364,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

กอสร้างถนนยกรองพูนดินเพื่อการเกษตร 
สายมอเจ้าพอ หมูที่ 15 บ้านประดูซับกาด 
งบประมาณ 100,000 บาท

100,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมซมถนนหินคลุก  สายวัดถ้ํา
เทพนิมิต  หมูที่ 17 บ้านหนองรัง 

99,500 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนน คสล. หมูที่ 11 บ้าน
วังช้าง สายบัานวังช้าง-บ้านวังตาท้าว

0 62,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนน คสล. หมูที่ 11 บ้าน
วังช้าง สายบ้านวังช้าง-พรุพุทธบาท

0 97,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนน คสล. หมูที่ 13 บ้าน
โนนจําปา สายบ้านโนนจําปา-คุ้มโคก
มะกอก

0 31,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนน คสล. หมูที่ 5 บ้าน
เสลี่ยงทอง สายบ้านเสลี่ยงทอง

0 72,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนน คสล. หมูที่ 6 บ้าน
โคกสะอาด สายหลังโรงเรียนบ้านโคก
สะอาด

0 62,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 บ้านเทพนิมิต สายหลักบ้านเทพ
นิมิต จุดที่ 1

0 0 29,800 -100 % 0
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โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 บ้านเทพนิมิต สายหลักบ้านเทพ
นิมิต จุดที่ 2

0 0 29,800 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 13 บ้านโนนจําปา สายบ้านโนน
จําปา-คุ้มโคกมะกอก

0 0 29,800 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บ้านห้วยน้อย จุดคุ้มที่ 3

0 0 29,800 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บ้านห้วยน้อย จุดทางลาดชันชวงไร
นายอนันต์ คงชเวช

0 0 29,800 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บ้านห้วยน้อย จุดหน้าวัดบ้านห้วย
น้อย

0 0 36,100 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก คุ้มซับหงษ์ 
ชวงที่ 3 หมูที่ 4 บ้านน้ําลาด

0 0 93,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก ซอยพญา
ไทร หมูที่ 16 บ้านเก้าสัมพันธ์ 99,500 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก ซอยหลังวัด
ชัยมงคลโนนจําปา หมูที่ 13 บ้านโนนจําปา

0 0 88,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายเขาคัน
หอก หมูที่ 15 บ้านประดูซับกาด

99,500 0 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายเขา
เหลือง หมูที่ 15 บ้านประดูซับกาด

0 0 96,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายเข้าอาง
เก็บน้ําเขากรด ชวงที่ 2 หมูที่ 1 บ้านนา
ยางกลัก 

0 0 191,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายโชค
สัมพันธ์ - เขาคอก หมูที่ 16 บ้านเก้า
สัมพันธ์ 

0 0 95,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายบ้านวัง
ช้าง - วัดพระพุทธบาท หมูที่ 11 บ้านวังช้าง

0 0 193,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายบ้าน
ห้วยหินฝน คุ้มซับสเลเต หมูที่ 10 บ้านห้วย
หินฝน

0 0 112,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายวัดโชค
สัมพันธ์ - หินดาดสะเดา หมูที่ 16 บ้านเก้า
สัมพันธ์

0 0 95,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายศาลา
กลางบ้านคุ้มหินดาดจาน-เขาน้อย หมูที่ 17 
บ้านหนองรัง 

99,500 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายสาม
แยกวังครก หมูที่ 6 บ้านโคกสะอาด

0 0 198,000 -100 % 0
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โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายหลัก
บ้านเทพนิมิต - บ้านห้วยหินฝน หมูที่ 12 
บ้านเทพนิมิต

0 0 284,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายหลัง
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขา
โคกอนุ หมูที่ 9 บ้านโคกอนุ

0 0 95,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายอางเก็บ
น้ําบ้านเสลี่ยงทอง หมูที่ 5 บ้านเสลี่ยงทอง

99,500 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 2 
บ้านหัวสะพาน สายประปา - เขาเหลือง

0 0 130,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 7 
บ้านคลองไทร ซอยต้นตาล

0 0 95,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 8 
บ้านห้วยน้อย สายบ้านห้วยน้อย - หินดาดรู
แย้

0 0 189,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนแอสฟัสติกก์ หมูที่ 
13 บ้านโนนจําปา จุดประตูวัดชัยมงคลโนน
จําปา

0 0 74,500 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนแอสฟัสติกก์ หมูที่ 
13 บ้านโนนจําปา จุดศาลเจ้าพอขุนพลบ้าน
โนนจําปา

0 0 74,500 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยแอสฟัสติกก์ หมูที่ 8 บ้านห้วยน้อย กม
.ที่ 3+840 ถึง 4+175 สายหลักนา
ยางกลัก-บ้านห้วยน้อย ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 335 เมตร หนา 0.04 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก
กําหนด

409,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติกก์  หมูที่ 
17 บ้านหนองรัง สายบ้านหนองรัง-วัดพุทธ
กิจจาราม 

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติกก์ หมูที่ 3  
บ้านวังตาท้าว สายห้วยล้างชาม 

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่ 1  
บ้านนายางกลัก  

90,000 0 0 0 % 0

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 1 บ้านนา
ยางกลัก สายข้างปัมน้ํามัน-ไรนายเสนห์

0 0 0 100 % 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 1 บ้านนา
ยางกลัก สายบ้านนายางกลัก-คุ้มโคก
มะกอก

0 0 0 100 % 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 10 บ้านห้วยหิน
ฝน สายสามแยกซับสเลเต-ไรนายชัยโย

0 0 0 100 % 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 10 บ้านห้วยหิน
ฝน สายอางเพิ่ม

0 0 0 100 % 97,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 12 บ้านเทพ
นิมิต สายซับน้ําหวาน

0 0 0 100 % 194,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 13 บ้านโนน
จําปา สายบ้านโนนจําปา-บ้านโคกอนุ

0 0 0 100 % 194,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 14 บ้านโนน
เจริญ สายเลียบคลองปุย

0 0 0 100 % 194,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 15 บ้านประดู
ซับกาด สายบ้านเกา

0 0 0 100 % 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 15 บ้านประดู
ซับกาด สายฝายใหม

0 0 0 100 % 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 16 บ้านเก้า
สัมพันธ์ ซอยพญาไทร

0 0 0 100 % 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 16 บ้านเก้า
สัมพันธ์ สายสระหลวง คจก.

0 0 0 100 % 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 17 บ้านหนอง
รัง สายคุ้มโนนสําราญ-วัดพุทธกิจจาราม

0 0 0 100 % 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 17 บ้านหนอง
รัง สายคุ้มหินดาดจาน-วัดถ้ําเทพนิมิต

0 0 0 100 % 98,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 2 บ้านหัว
สะพาน สายบ้านหัวสะพาน-บ้านคลองไทร

0 0 0 100 % 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 3 บ้านวังตา
ท้าว สายบ้านวังตาท้าว-บ้านวังช้าง

0 0 0 100 % 97,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 3 บ้านวังตา
ท้าว สายห้วยล้างชาม

0 0 0 100 % 99,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 4 บ้านน้ําลาด 
สายเขาน้อย

0 0 0 100 % 194,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 6 บ้านโคก
สะอาด สายชื่นสี-เขาเหลือง

0 0 0 100 % 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 6 บ้านโคก
สะอาด สายสีจัน-บ้านหัวสะพาน

0 0 0 100 % 98,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 9 บ้านโคกอนุ 
สายหนองตะเคียน

0 0 0 100 % 243,000

ปรับปรุงถนนแอสฟัสตติกก์ หมู 2 บ้านหัว
สะพาน ซอยมณีธรรม

0 0 0 100 % 152,300

ปรับปรุงถนนแอสฟัสตติกก์ หมู 7 บ้าน
คลองไทร สายทางเข้าอางเก็บน้ําบ้านคลอง
ไทร

0 0 0 100 % 248,600

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,568,000 1,602,000 2,724,100 3,242,900
รวมงบลงทุน 3,568,000 1,602,000 2,724,100 3,242,900

รวมงานก่อสร้าง 3,568,000 1,602,000 2,724,100 3,242,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,568,000 1,602,000 2,724,100 3,242,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ฝึกอบรมการพัมนาเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม

0 0 0 100 % 50,000

อบรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรกรและปศุ
สัตว์

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 26,810 1,120 40,000 25 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 26,810 1,120 40,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 26,810 1,120 40,000 150,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 26,810 1,120 40,000 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 30,000 -100 % 0

ธนาคารน้ําใต้ดิน 0 0 0 100 % 20,000

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรม-ราชกุมารี(อพ.สธ.)

0 0 0 100 % 30,000

อนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ตําบล เพื่อให้
ชุมชนมีความรักในป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 30,000

อนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ตําบล เพื่อให้
ชุมชนมีความรักในป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

2,700 0 0 0 % 0

อนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ตําบล เพื่อให้
ชุมชนมีความรักในป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

0 0 238,290 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,700 0 288,290 80,000
รวมงบดําเนินงาน 2,700 0 288,290 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกคลองน้ํากรอย บ้านน้ําลาด 
หมูที่ 4 ชวงโรงสูบน้ําประปา

0 0 460,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกคลองลํากระจวน หมูที่ 6 
บ้านโคกสะอาด จํานวน 2 จุด

0 0 438,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว ชวงคุ้ม
โนนสําราญ หมูที่ 17 บ้านหนองรัง

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ คุ้มซับ
สเลเต หมูที่ 10 บ้านห้วยหินฝน

0 0 272,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ ลูกที่ 2  
หมูที่ 7  บ้านคลองไทร

0 288,000 0 0 % 0

โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําเขากรด (ชวง
หน้าฝาย) หมูที่ 1 บ้านนายางกลัก 

0 0 475,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 288,000 1,945,000 0
รวมงบลงทุน 0 288,000 1,945,000 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2,700 288,000 2,233,290 80,000
รวมแผนงานการเกษตร 29,510 289,120 2,273,290 230,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 214,000 0.93 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 238,000 240,000
รวมงบบุคลากร 0 0 238,000 240,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงาน 0 0 0 100 % 120,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 139,850 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 139,850 0 150,000 270,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 26,259 131,199 250,000 -60 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 295,000 305,000 219,000 36.99 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 321,259 436,199 469,000 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 552,388.12 590,276.4 600,000 0 % 600,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 552,388.12 590,276.4 600,000 600,000
รวมงบดําเนินงาน 1,013,497.12 1,026,475.4 1,219,000 1,270,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงไฟฟ้า ขนาด 15 
แรง หน้า 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 
ชุด

0 0 80,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 38,150 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 38,150 80,000 0
รวมงบลงทุน 0 38,150 80,000 0

รวมงานกิจการประปา 1,013,497.12 1,064,625.4 1,537,000 1,510,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,013,497.12 1,064,625.4 1,537,000 1,510,000

รวมทุกแผนงาน 63,206,362.18 66,318,720.16 74,400,000 75,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก

อําเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 27,772,198 บาท
งบกลาง รวม 27,772,198 บาท

งบกลาง รวม 27,772,198 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 ของคาจ้างพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
 ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้ม
ครอง    พนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแกความ
ตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทํางานให้แก อบต.นายางกลัก โดย
จายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งตอปี คํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างพนักงานจ้างโดยประมาณทั้งปี(เดือน
มกราคม – ธันวาคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
 ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูง
อายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79
  ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และ
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท เว้นแตในสวนของเงินเพิ่ม
เติมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น      พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนิน
การให้กับรายเดิมมากอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ย  ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 139
 ลําดับที่ 1 
 ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 5,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แกผู้พิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี  ขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คน
ละ 1,000 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
 เมษายน 2563) เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมา
กอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 139
 ลําดับที่ 2
 ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วย
เอดส    ที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม
เพียงพอตอ การยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะ
ได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทตอเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 139
 ลําดับที่ 3 
 ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เงินสํารองจาย จํานวน 4,348,436 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณี  การป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน(P.M 2.5)  เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
     ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 1453 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
 ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 591,250 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น อัตราร้อยละ 5  ของประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
ข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจายประจําปี ยกเว้น ประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไมต้อง
นํามารวมคํานวณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4)    พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22
  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
 ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนายางกลัก จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนา
ยางกลัก เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาสูคุณภาพชีวิต
ที่ดีด้วยหลักการประชาชนออมหนึ่งสวน องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นสมทบ หนึ่งสวน และรัฐบาลหนึ่งสวน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4295
  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 560
  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 2502  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง

สนับสนุนประกันสุขภาพระดับตําบล (สปสช.) จํานวน 239,512 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายวาด้วยหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2563
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

วันที่พิมพ : 28/8/2565  12:22:41 หน้า : 7/152

หน้า 98

Admin
Rectangle



เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษให้แกข้าราชการพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งเสียชีวิตระหวางรับราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษให้แกพนักงานจ้าง ซึ่งเสียชีวิตระหวาง
ปฎิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,838,680 บาท

งบบุคลากร รวม 6,403,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,418,840 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

กรณี องคการบริหารสวนตําบล
- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,704,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล สามารถได้รับเลือกจากที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ให้เป็น เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,985,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,310,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566  
-นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) เป็นเงิน 603,180 บาท
-นักบริหารงานทั่วไป (หน.สป.)เป็นเงิน 393,600 บาท
-นักทรัพยากรบุคคล เป็นเงิน 362,820 บาท
-นักวิชาการเกษตร เป็นเงิน 355,320 บาท
-เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 297,900 บาท
-เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 297,900 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง 
-นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) เป็นเงิน 168,000 บาท
-นักบริหารงานทั่วไป (หน.สป.)เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,351,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงคาตอบ
แทนของพนักงานจ้าง ที่องคการบริหารสวนตําบลทําสัญญา 
-ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล เป็นเงิน 185,400 บาท
-พนักงานขับรถยนต เป็นเงิน 157,200 บาท
-พนักงานขับรถยนต เป็นเงิน 144,720 บาท
-ยาม เป็นเงิน 108,000 บาท
-นักการภารโรง เป็นเงิน 108,000 บาท
-คนงานทั่วไป เป็นเงิน 648,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 113,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง ที่
องคการบริหารสวนตําบลได้ตกลงทําสัญญา 
-พนักงานขับรถยนต เป็นเงิน 2,000 บาท
-พนักงานขับรถยนต เป็นเงิน 15,000 บาท
-ยาม เป็นเงิน 12,000 บาท
-นักการภารโรง เป็นเงิน 12,000 บาท
-คนงานทั่วไป เป็นเงิน 72,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 4,293,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 740,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง คาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

คาเชาบ้าน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกนายกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 1,428,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 408,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนกระทําการสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งให้กับหนวยงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร ,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคา
เชาบ้าน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ , คาธรรมเนียม
ตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา , คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับ
ปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้าง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
อาคาร , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใช้จายตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน
และเครื่องโทรศัพทภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่
ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563    
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

1) คาเลี้ยงรับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น)   
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกคาใช้จายได้สําหรับ
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กรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชม
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก หรือกรณีการตรวจเยี่ยม
หรือตรวจราชการ    การแถลงขาว การมอบเงินหรือสิ่ง
ของบริจาค โดยจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร และคาบริการอื่นๆที่จําเป็น ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวัน
ที่             10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่               7 มีนาคม 2561  
2) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีเปิดอาคาร เชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นที่มี
ลักษณะเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564  
3) คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการ
เตรียมการระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับ
เสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุ
วงษ เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นที่มีลักษณะเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) คาใช้จายในการประชุมราชการ 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประชุมราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลนายางกลักเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการ
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ประชุม ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลัก
เกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับ
ทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสาน
งานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้  
  1) การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
  2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้ง
ขึ้น
  4) การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
  5) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  6) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
  7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทาง
ไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารใน
กรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหารที่สามารถเบิกจายได้และ
เกี่ยวข้องกับภารกิจ รวมถึงคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการจัด
ประชุม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766
    ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาลงทะเบียนในการอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เฉลิมพระเกียรติฯและงานรัฐพิธี (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิม          พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว รัชกาลที่ 10   28 กรกฎาคม ของทุกปี  ได้แก คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใช้จายในการตกแตงและจัด
สถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 9(1)  หน้า 142
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เฉลิมพระเกียรติฯและงานรัฐพิธี(วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินี)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิม          พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี  3 มิถุนายน ของทุกปี  ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
เชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน เชน เครื่อง
เสียง เต็นท เวที คาใช้จายในการตกแตงและจัดสถานที่ และคาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และ        การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564 
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 9(2)  หน้า 142

ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 6  หน้า 142
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เลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่น กรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง เชน คา
ใช้สอย  ศูนยประสานงานการเลือกตั้ง คาใช้จายในการจัดประชุม
ที่เกี่ยวกับ   การเลือกตั้ง คาพิมพบัตรเลือกตั้ง คาจัดสถานที่ คา
ไฟฟ้าและ          คาทําความสะอาดหนวยเลือกตั้ง และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2
/ว4049  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 1 หน้า 141

อบรมจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
จริยธรรมให้แกบุคลากร ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคา
ใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 2 หน้า 147
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

ค่าวัสดุ รวม 1,520,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา ไม้
กวาด เขง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดย
สภาพ     ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

วันที่พิมพ : 28/8/2565  12:22:41 หน้า : 25/152

หน้า 116

Admin
Rectangle



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 900,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดย
สภาพ      ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 605,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สํานักงาน/ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลักหรือในที่สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน ของที่ทําการองคการบริ
หารสววตําบลนายางกลัก และหรือ คาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551
   ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการ
อินเตอรเน็ต ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง ระบบ CLOUD , HOSTING 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน รวม 111,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 111,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง มี
มือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จําแนกรายจายตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พ.ค. 2564 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซอมแซมบํารุง
รักษาโครงการของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ประจําปี 2566

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ ประจําปี 2566 (อุดหนุนแกเทศบาลตําบลเทพ
สถิต) ตามหนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลเทพสถิต ที่ ชย
 52606/301 ลว. 20 กรกฎาคม 2565 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 422,600 บาท
งบบุคลากร รวม 417,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 417,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 237,600 บาท

 ้เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564-2566 
-นักวิเคราะหนโยบายและแผน เป็นเงิน 237,600 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

 ้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งปรับปรุงเงินคาตอบ
แทนให้แกพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564-
2566  
-ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน เป็นเงิน 180,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

 ้เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกนายกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,919,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,189,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,189,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,365,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566  
-นักบริหารงานคลัง (ผอ.กองคลัง) เป็นเงิน 393,600 บาท
-หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นเงิน 393,600 บาท
-เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเงิน 294,180 บาท
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเงิน 143,520 บาท
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 140,820 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของข้าราชการหรือพนักงานสวนตําบล  
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเงิน 21,300 บาท
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 21,300 บาท
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล 
-นักบริหารงานคลัง (ผอ.กองคลัง) เป็นเงิน 42,000 บาท
-หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นเงิน 18,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 658,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงคาตอบ
แทนของพนักงานจ้าง ที่องคการบริหารสวนตําบลทําสัญญา  
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเงิน 156,600 บาท
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเงิน 138,000 บาท
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 147,960 บาท
-คนงานทั่วไป เป็นเงิน 108,000 บาท
-พนักงานจดมาตรวัดน้ํา เป็นเงิน  108,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 62,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่องคการบริหารสวนตําบลได้
ตกลงทําสัญญา 
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเงิน 4,500 บาท
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเงิน 138,000 บาท
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 12,900 บาท
-คนงานทั่วไป เป็นเงิน 12,000 บาท
-พนักงานจดมาตรวัดน้ํา เป็นเงิน  12,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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งบดําเนินงาน รวม 684,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

ค่าใช้สอย รวม 514,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนกระทําการสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งให้กับหนวยงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000
 บาท เชน คาถายเอกสาร , คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คา
ซักฟอก , คากําจัดขยะหรือ สิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ,คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี 
คาจ้างทําป้ายประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีป้าย หรือป้ายอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

คาลงทะเบียนในการอบรม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา ไม้
กวาด เขง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วันที่พิมพ : 28/8/2565  12:22:41 หน้า : 37/152

หน้า 128

Admin
Rectangle



ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน รวม 46,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง มี
มือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) นอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

ตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4
 ฟุต  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) นอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรประมวลผลแบบ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
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คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.3 GHz จํานวน 1
 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 2) มี
หนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 3) มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
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- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566 
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 355,320 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย
ใน 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,092,360 บาท

งบบุคลากร รวม 996,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 996,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 610,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566 
-นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 313,020 บาท
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 297,900
 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 ปรากฎในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 337,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งปรับปรุงคาตอบ
แทนของพนักงานจ้าง ที่องคการบริหารสวนตําบลทําสัญญา 
-พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา เป็นเงิน 121,440 บาท
-พนักงานขับรถกู้ชีพ เป็นเงิน 108,000 บาท
-พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกน้ํา) เป็นเงิน 108,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ปรากฎใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่องคการบริหารสวนตําบลได้
ตกลงทําสัญญาจ้าง 
-พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา เป็นเงิน 24,000 บาท
-พนักงานขับรถกู้ชีพ เป็นเงิน 12,000 บาท
-พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกน้ํา) เป็นเงิน 12,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ปรากฎในแผนงาน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน รวม 996,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
 ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน

ค่าใช้สอย รวม 541,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 306,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนกระทําการสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งให้กับหนวยงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ปรากฎในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
 ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วันที่พิมพ : 28/8/2565  12:22:41 หน้า : 44/152

หน้า 135

Admin
Rectangle



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
 ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  เครื่องแบบ/    ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ถุง
เท้า/ถุงมือ รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง    เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง รวม
ถึงชนิดกันไฟ(ไมรวมถังออกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประ
จํา อปพร.เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จาย     คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
 ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
 ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วันที่พิมพ : 28/8/2565  12:22:41 หน้า : 48/152

หน้า 139

Admin
Rectangle



วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสง
น้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า(เชน สายฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ) ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
 ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  สัญญาณไฟกระพริบ กวยจราจร แผงกั้น
จราจร ป้ายเตือน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 367 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2565
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซอมแซมบํารุง
รักษาโครงการของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับรักษาความสงบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 710,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และ
การ   ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับ อพปร
.ตําบลนายางกลัก ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 6 หน้า 145
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ป้องกัน และลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายจัดกิจกรรมสาธารณะป้องกัน และลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปีใหม เพื่อสนับสนุนการจราจร ให้บริการ
ประชาชนและรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต ได้แก คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
กิจกรรมสาธารณะ เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใช้จายในการ
ตกแตงและจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.4/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
 ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 3 หน้า 144

วันที่พิมพ : 28/8/2565  12:22:41 หน้า : 51/152

หน้า 142

Admin
Rectangle



ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้มีความรู้ทางทฤษฎีและฝึกทักษะ
การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า  ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ   ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
 ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 10 หน้า 145
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ป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต เพื่อสนับสนุนการจราจร ให้บริการประชาชน
และรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล เชน เทศกาลปี
ใหม เทศกาลสงกรานต ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือ
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม
สาธารณะ เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใช้จายในการตกแตง
และจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.4/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ปรากฎใน
แผนรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 3 หน้า 144
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ฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อป
พร. เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร และคา
ใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
 ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 9 หน้า 145
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ฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติกา
รจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก ฝึกทักษะและความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉิน
ให้เป็นระบบ รวดเร็ว  ทันตอเหตุการณ เพื่อให้สามารถสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในระดับพื้นที่ได้อยางมี
ประสิทธิภาพ ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋า
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการฝึกอบรม
และ   การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2793 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 12 หน้า 146
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ฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.) ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ   เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับ   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
 ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 7 หน้า 145
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รณรงคสวมหมวกนิรภัย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการรณรงคสวมหมวกนิรภัย ได้แกคา
ใช้จายเกี่ยวกับ คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับ   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.4/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(4) ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปรากฎในแผนรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหาร
สวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 13 หน้า 146

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมหรือไฟเบอรกลา
สพร้อมเครื่องยนต  จํานวน  1  ลํา  
- ขนาดไมน้อยกวา 12 ฟุต 
- เครื่องยนตหางยาวขนาด 7.5 แรงม้า 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 955,920 บาท

งบบุคลากร รวม 790,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 790,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 748,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566 
-นักบริหารงานศึกษา เป็นเงิน 393,600 บาท
-นักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 355,320 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น   พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
    ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
    ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล 
-นักบริหารงานศึกษา เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน  ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
ปราฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ ได้แก คาใช้จายพิธีศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาการ
แสดง คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน และคาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา และแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 3 หน้า 132

สงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน โดยการจัดการอบรมให้ความรู้หรือจัด
กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ เพื่อสงเสริม
พัฒนาการของเด็กและเยาวชนในตําบล ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา และแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 7 หน้า 133
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 14,885,922 บาท
งบบุคลากร รวม 3,150,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,150,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,414,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2564-2566
-ครู คศ.2 เป็นเงิน 1,224,960 บาท
-ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ชวย) เป็นเงิน 189,600 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
       ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
       ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว2121 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 260,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะชํานาญการ เงินวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ และวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ให้กับพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
       ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
       ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

วันที่พิมพ : 28/8/2565  12:22:41 หน้า : 64/152

หน้า 155

Admin
Rectangle



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,296,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั่งปรับปรุงคาตอบ
แทนของพนักงานจ้าง 
-ครูผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) เป็นเงิน 1,404,000 บาท
-คนงานทั่วไป เป็นเงิน 216,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมทั่งปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจ้าง 
-ครูผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 156,000 บาท
-คนงานทั่วไป เป็นเงิน 24,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 6,105,362 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 2,523,300 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนกระทําการสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งให้กับหนวยงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  ปรากฎในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและปฐมวัย
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร ,    คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คา
กําจัดขยะหรือ     สิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน) ,    คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้าง
ทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี , คาจ้างปรับปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คา
ทําหมันสัตว , คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้าง
เหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ใน
อาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น
คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน , คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและปฐมวัย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

จัดหาเครื่องอุปกรณการเรียนและสื่อการเรียนรู้ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนายางกลัก ในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิก
หักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กดังนี้ ประกอบด้วย
     - คาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 – 5
 ปี อัตรา 225 คนละ 200 บาท/ปี
(ให้จัดทําคําชี้แจงงบประมาณ ตามละเอียดแนบท้ายหนังสือซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย “รองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น” ที่
กระทรวงมหาดไทยจะแจ้งซักซ้อมเป็นประจํา ในชวงเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและ
ประถมศึกษา พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5) การ
สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนพัฒนาท้องถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 1
หน้า 132
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ปรับปรุงภูมิทัศนรอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
สาธารณะ บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนายางกลัก  หมูที่ 1
 ตําบลนายางกลัก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและ
ประถมศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 11 หน้า 134

รถรับสงนักเรียนเด็กเล็กผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการรถรับสงนักเรียนเด็กเล็กผู้ยากไร้
และด้อยโอกาส ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนายางกลัก  ปราก
ฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและประถม
ศึกษา พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5) การ
สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนพัฒนาท้องถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ
. 2566-2570 ข้อ 15 หน้า 134
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สนับสนุนคาใจายการบริหารสถานศึกษา-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 98,550 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนายางกลัก ในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิก
หักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กดังนี้ ประกอบด้วย
     - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 – 5
 ปี อัตรา   225  คนละ 21 บาท/ปี
(ให้จัดทําคําชี้แจงงบประมาณ ตามละเอียดแนบท้ายหนังสือซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย “รองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น” ที่
กระทรวงมหาดไทยจะแจ้งซักซ้อมเป็นประจํา ในชวงเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและ
ประถมศึกษา พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5) การ
สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนพัฒนาท้องถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 8
 หน้า 133
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สนับสนุนคาใจายการบริหารสถานศึกษา-คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 73,125 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนายางกลัก ในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิก
หักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กดังนี้ ประกอบด้วย
      - คาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 – 5
 ปี อัตรา 225    คนละ 300 บาท/ปี
(ให้จัดทําคําชี้แจงงบประมาณ ตามละเอียดแนบท้ายหนังสือซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย “รองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น” ที่
กระทรวงมหาดไทยจะแจ้งซักซ้อมเป็นประจํา ในชวงเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและ
ประถมศึกษา พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5) การ
สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนพัฒนาท้องถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 8
 หน้า 133 แผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 19 หน้า 135
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สนับสนุนคาใจายการบริหารสถานศึกษา-คาหนังสือ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนายางกลัก ในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิก
หักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กดังนี้ ประกอบด้วย
      - คาหนังสือ จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี อัตรา 225
    คนละ 200 บาท/ปี
(ให้จัดทําคําชี้แจงงบประมาณ ตามละเอียดแนบท้ายหนังสือซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย “รองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น” ที่
กระทรวงมหาดไทยจะแจ้งซักซ้อมเป็นประจํา ในชวงเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
  ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและ
ประถมศึกษา พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5) การ
สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนพัฒนาท้องถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 17
 หน้า 135
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สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา-อาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 1,157,625 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนายางกลัก ในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิก
หักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กดังนี้ ประกอบด้วย
     - คาอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 21*(อัตราใหม) บาทตอ
คน จํานวน 245 วัน
(ให้จัดทําคําชี้แจงงบประมาณ ตามละเอียดแนบท้ายหนังสือซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย “รองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น” ที่
กระทรวงมหาดไทยจะแจ้งซักซ้อมเป็นประจํา ในชวงเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและ
ประถมศึกษา พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5) การ
สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนพัฒนาท้องถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 9
 หน้า 133
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 3,417,062 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและ
ประถมศึกษา
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและ
ประถมศึกษา
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,207,062 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา ไม้
กวาด เขง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ดังนี้
-คาที่นอนสําหรับเด็กเล็กฯ  จํานวน 80,000 บาท
-คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จํานวน 3,173,830 บาท เพื่อจาย
เป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบลนายางกลัก คนละ 260 วันๆ
ละ 1 กลองๆละ 7.82 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนายางกลัก 200 คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหินฝน 25 คน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,313 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและ
ประถมศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและ
ประถมศึกษา
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 155,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนายางกลักและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหินฝนหรือในที่สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและ
ประถมศึกษา

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนายางกลัก
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหินฝน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและ
ประถมศึกษา
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการอินเตอร
เน็ต ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนายางกลัก และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยหินฝน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและ
ประถมศึกษา

งบลงทุน รวม 115,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 115,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบ
ประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้อง
ตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและ
ประถมศึกษา

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เตาแก๊ส ขนาด 2 หัวแก๊ส จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเตาแก๊ส ขนาด 2 หัวแก๊ส จํานวน 3 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐานในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.3 GHz จํานวน 1
 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 2) มี
หนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 3) มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
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แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและ
ประถมศึกษา

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซอมแซมบํารุง
รักษาโครงการของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยอันเรียนและ
ประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 5,514,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,514,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตําบลนายางกลัก จํานวน 5,514,600 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
เขตตําบลนายางกลักอัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200
 วัน จํานวนเด็ก 1,313 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ***(สําหรับหนังสือซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย “รองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไป           ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น” 
นี้ กระทรวงมหาดไทยจะแจ้งซักซ้อมเป็นประจํา ในชวงเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี ให้ปรับเปลี่ยนตามให้เป็น
ปัจจุบัน)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา ข้อ 10 หน้า 174

วันที่พิมพ : 28/8/2565  12:22:41 หน้า : 82/152

หน้า 173

Admin
Rectangle



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,114,920 บาท

งบบุคลากร รวม 1,030,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,030,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 748,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานของหนวยงาน พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือนตามอัตรากําลังปี พ.ศ.2564-2566 
- นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน  
 415,980 บาท
- นักวิชาการสาธารณสุข เป็นเงิน 211,020 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล 
- นักบริหารงานสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง ที่องคการบริหารสวนตําบลได้ตกลงทําสัญญา 
- คนงานทั่วไป เป็นเงิน 216,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ปรากฎใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมทั่งปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจ้าง 
- คนงานทั่วไป เป็นเงิน 24,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 1,084,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ
เงินคาตอบแทน เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่
เสียไป    เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้
จาย พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 2318
   ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
 ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกนายกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
 ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข

ค่าใช้สอย รวม 629,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนกระทําการสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งให้กับหนวยงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร ,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคา
เชาบ้าน) ,คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ , คาธรรมเนียม
ตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา , คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับ
ปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้าง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
อาคาร , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใช้จายตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน
และเครื่องโทรศัพทภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่
ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง        คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

คาลงทะเบียนในการอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า และวัสดุอุปกรณที่จําเป็นของงานสัตวแพทย และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 
 ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข แผนงานพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ
.ศ. 2566-2570 ข้อ 2 หน้า 136
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ตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
อุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณที่จําเป็นของงานสัตวแพทย และ
คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 ปรากฎในแผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนการ
พัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-
2570 ข้อ 10 หน้า 137
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ประชาสัมพันธงานด้านสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธงาน
ด้านสุขภาพ ได้แก  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
 ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3
) ป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ พรบ.กําหนดแผนและนโยบาย
การกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 16(19) การการ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล ปราก
ฎในแผนงานพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 9 หน้า 137
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รณรงคป้องกันโรค จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรณรงคป้องกัน
โรค อันเป็นกิจกรรมสาธารณะเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรค
ติดตอ โดยจัดกิจกรรมรณรงคป้องกันโรค ได้แก คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาใช้จายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ เชน คาป้าย
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
 ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3
) ป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ พรบ.กําหนดแผนและนโยบาย
การกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 16(19) การการ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล ปราก
ฎในแผนงานพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 3 หน้า 136
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อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนด้านสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชนด้านสุขภาพ ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่มคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคา
ใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557 
 ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3
) ป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ พรบ.กําหนดแผนและนโยบาย
การกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 16(19) การการ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล ปราก
ฎในแผนงานพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 6 หน้า 137

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
 ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข 
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  เสื้อ กางเกง     ถุงมือ ถุงเท้า   ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จาย     คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
 ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ควบคุมและป้องกันโรคระบาดและโรคไข้เลือดออก ได้แก คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณ คากระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557 
 ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 11 หน้า 137
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,223,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,108,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,108,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 748,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนตามอัตรากําลังปี พ.ศ.2564-2566 
- นักบริหารงานสวัสดิการสังคม เป็นเงิน  
 939,600 บาท
- นักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 355,320 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 ปรากฎในแผนงาน
สังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง 
- นักบริหารงานสวัสดิการสังคม เป็นเงิน  
 42,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
ปรากฎในแผนงานสังคมสงคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 305,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงคาตอบ
แทนของพนักงานจ้างที่องคการบริหารสวนตําบลทําสัญญา 
- ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน  197,880 บาท
- คนงานทั่วไป เป็นเงิน 108,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ปรากฎในแผนงานสังคมสงคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมทั่งปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจ้าง ปรากฎในแผนงานสังคมสงคราะห งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
- คนงานทั่วไป เป็นเงิน 12,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราห งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกนายกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
 ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราห

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห
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คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห

โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย
พัฒนาครอบครัว ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราห และปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหาร
สวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 2 หน้า 123
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
 ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สงเคราะห

วันที่พิมพ : 28/8/2565  12:22:41 หน้า : 101/152

หน้า 192

Admin
Rectangle



งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือ
ประชาชน  ด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถ
เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตได้อยางปกติสุขในสังคม หรือ
การสงเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนําไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น หรือ  ผู้ที่ชื่ออยูในทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแหงรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม
เข้าขายภัยพิบัติ(บ้านหลังเดียว)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราห เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67(6) สงเสริมการพัมนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ พรบ.กําหนดแผนและนโยบายการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 16(10) การสังคมสงเคราะห และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ปรากฎใน
แผนงานพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ
. 2566-2570 ข้อ 1 หน้า 129
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ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วย
เรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสงเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการ เชน การออกกําลังกาย การ
ตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรค ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
ตกแตงสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราห เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67(6) สงเสริมการพัมนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ พรบ.กําหนดแผนและนโยบายการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 16(10) การสังคมสงเคราะห และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ปรากฎใน
แผนงานพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ
. 2566-2570 ข้อ 3 หน้า 124
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พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อสง
เสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคา
ใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
ปรากฎแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห  ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(6) สง
เสริมการพัมนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ พรบ
.กําหนดแผนและนโยบายการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2549 มาตรา 16(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ปรากฎในแผน
งานพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ
. 2566-2570 ข้อ 3 หน้า 129
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สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
 ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(6) สงเสริมการ
พัมนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ พรบ.กําหนด
แผนและนโยบายการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
 มาตรา 16(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ปรากฎแผนงานสังคม
สงเคราะห งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะหและปรากฎในแผน
งานพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ
. 2566-2570 ข้อ 4 หน้า 130
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สงเสริมและพัฒนาชีวิตเด็กหรือผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ชีวิตเด็กหรือผู้ด้อยโอกาส และการให้ความชวยเหลือนักเรียนซึ่ง
เป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายจายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้ความชวยเหลือนักเรียน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(6) สงเสริมการ
พัมนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ พรบ.กําหนด
แผนและนโยบายการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
 มาตรา 16(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้อง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 6
 หน้า 130
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,127,680 บาท

งบบุคลากร รวม 2,097,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,097,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 978,540 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนตามอัตรากําลังปี พ.ศ.2564-2566 
- นักบริหารงานชาง เป็นเงิน  382,740 บาท
- นายชางโยธา เป็นเงิน 297,900 บาท
-นายชางสํารวจ เป็นเงิน 297,900 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล 
- นักบริหารงานชาง เป็นเงิน  42,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 944,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงคาตอบ
แทนของพนักงานจ้าง ที่องคการบริหารสวนตําบลทําสัญญา 
- ผู้ชวยนายชางโยธา เป็นเงิน 143,520 บาท
- ผู้ชวยนายชางสํารวจ เป็นเงิน 143,520 บาท
- ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า เป็นเงิน 112,800 บาท
- ผู้ชวยนายชางเขียนแบบ เป็นเงิน 112,800 บาท
- คนงานทั่วไป เป็นเงิน 324,000 บาท
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นเงิน 108,000 บาท
 เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมทั่งปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจ้าง 
- ผู้ชวยนายชางโยธา เป็นเงิน 18,000 บาท
- ผู้ชวยนายชางสํารวจ เป็นเงิน 18,000 บาท
- ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า เป็นเงิน 24,000 บาท
- ผู้ชวยนายชางเขียนแบบ เป็นเงิน 24,000 บาท
- คนงานทั่วไป เป็นเงิน 36,000 บาท
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นเงิน 12,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 2061 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
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ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนกระทําการสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งให้กับหนวยงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไมโครโฟน - เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
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งบลงทุน รวม 30,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,500 บาท
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ครุภัณฑสํารวจ

กล้องระดับขนาดกําลังขยาย 30 เทา จํานวน 30,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องระดับขนาดกําลังขยาย 30
 เทา จํานวน 1 เครื่อง
- เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
- กล้องเลงเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชําติ
- มีกําลังขยายไมน้อยกว่ํา 30 เทา
- ขนาดเส้นผาศูนยกลางของเลนสปากลํากล้องไมน้อยกวา 35
 มิลลิเมตร
- ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไมน้อย
กวา 2.30 เมตร
หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
- ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไมเกิน 2 เมตร
- คาตัวคูณคงที่ 100
- มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีชวงการทํางานของ
ระบบอัตโนมัติไมน้อยกวา + / - 12 ลิปดํา
- ความละเอียดในการทาระดับในระยะ 1 กิโลเมตรไม
เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร
- ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมเกินกว่ํา 10 ลิปดาตอ 2
 มิลลิเมตร หรือไวกวา
- มีจํานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุก ๆ 1 องศา
- ขนําดเส้นผาศูนยกลํางของจํานองศาไมน้อยกวา 80 มิลลิเมตร
- อานคามุมโดยตรงไมเกิน 1 องศา
- อานคามุมโดยประมาณไมเกิน 6 ลิปดา
- ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
- อุปกรณประกอบด้วย
- มีกลองบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
- มีขําตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้พร้อมลูกดิ่งและสําย 1 ชุด
- มีฝาครอบเลนส
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจํากล้อง
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ                  
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,178,000 บาท
งบบุคลากร รวม 588,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 588,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงคาตอบ
แทนของพนักงานจ้าง ที่องคการบริหารสวนตําบลทําสัญญา ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- คนงานประจํารถขยะ เป็นเงิน 324,000 บาท
- พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกขยะ) เป็นเงิน 108,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง ที่องคการบริหารสวน
ตําบลได้ตกลงทําสัญญา ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- คนงานประจํารถขยะ เป็นเงิน 90,000 บาท
- พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกขยะ) เป็นเงิน 30,000 บาท
- คาตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงานเสี่ยง
ภัยตอสุขภาพ เป็นเงิน 36,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 2061 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนกระทําการสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งให้กับหนวยงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะการขยะมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(2)  พรบ.กําหนดแผน
และนโยบายการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
 มาตรา 16(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 7 หน้า 151
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ดําเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นททางตามมาตราการ 3 
Rs

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการเพื่อดําเนินการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยจากต้นทางตามมาตรการ 3Rs - เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน
การดําเนินโครงการร ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(2)  พรบ
.กําหนดแผนและนโยบายการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2549 มาตรา 16(17) การรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และแผนพัฒนาท้องถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 6
 หน้า 151
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ธนาคารขยะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการธนาคารขยะ ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้และตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คากระเป๋าสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(2)  พรบ
.กําหนดแผนและนโยบายการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2549 มาตรา 16(17) การรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และแผนพัฒนาท้องถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 8
 หน้า 152
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บริหารจัดการขยะเปีนกในครัวเรือน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน  
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ได้แก คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557 
 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(2)  พรบ
.กําหนดแผนและนโยบายการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2549 มาตรา 16(17) การรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และแผนพัฒนาท้องถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 5
 หน้า 151

วันที่พิมพ : 28/8/2565  12:22:41 หน้า : 120/152

หน้า 211

Admin
Rectangle



พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตําบลนา
ยางกลัก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยตําบลนายางกลัก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(2)  พรบ
.กําหนดแผนและนโยบายการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2549 มาตรา 16(17) การรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และแผนพัฒนาท้องถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 4
 หน้า 151

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  เสื้อ กางเกง     ถุงมือ ถุงเท้า   ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จาย     คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมบํารุงรถขยะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซอมแซมบํารุง
รักษาโครงการของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
สาธารณะ บริเวณบอขยะตําบลนายางกลัก  หมูที่ 1 ตาม พรบ
.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67(2)การรักษาความสะอาด
ของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจักขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

สงเสริมกิจกรรมการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการสงเสริมกิจกรรมการฝึกอาชีพเพิ่มราย
ได้ ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557 
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ
.ศ. 2562 มาตรา 68(7) บํารุงสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ราษฎร  พรบ.กําหนดแผนและนโยบายการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 16(6) การสงเสริม การฝึกและประกอบ
อาชีพ  ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 8 หน้า 125
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สงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนหรือกลุม OTOP จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนหรือกลุม Otop 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ
.ศ. 2562 มาตรา 68(7) บํารุงสงเสริมการประกอบอาชีพของราฏร
  พรบ.กําหนดแผนและนโยบายการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2549 มาตรา 16(6) การสงเสริม การฝึกและประกอบ
อาชีพ  ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 7 หน้า 124

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพ ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557 
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ
.ศ. 2562 มาตรา 68(7) บํารุงสงเสริมการประกอบดาชีพของ
ราษฎร  พรบ.กําหนดแผนและนโยบายการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 16(6) การสงเสริม การฝึกและประกอบ
อาชีพ  ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 5 หน้า 124
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สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นํากลุมวิสาหกิจชุมชนและผู้นําองคกร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นํากลุมวิสาหกิจ
ชุมชนและผู้นําองคกร  - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม       คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557 
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ
.ศ. 2562 มาตรา 68(7) บํารุงสงเสริมการประกอบดาชีพของ
ราษฎร  พรบ.กําหนดแผนและนโยบายการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 16(6) การสงเสริม การฝึกและประกอบ
อาชีพ  ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 9 หน้า 125
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สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นํากลุมสตรีและผู้นําองคกร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นํากลุมสตรีและ
ผู้นําองคกร ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557 
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ
.ศ. 2562 มาตรา 68(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและ
เยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 10
 หน้า 125
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สวนธรรมนําสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการสวนธรรมนําสุข ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม       คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557 
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ
.ศ. 2562 มาตรา 67(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและ
เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  พรบ.กําหนดแผนและนโยบายการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 16(10) การสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้
ด้อยโอกาส  ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 6 หน้า 124
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 550,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

แขงขันกีฬาตําบลนายางกลัก จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ตําบลนายางกลัก ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือ
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดการแขงขันกีฬา เชน เครื่อง
เสียง เต็นท เวที คาคณะกรรมการตัดสิน และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น ได้แก คาใช้จาย
สําหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน คาใช้จายในการฝึกซ้อม
กีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอุปกรณแขงขัน คาชุดวอรม
 รองเท้าถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน คาใช้จายอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา และคาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็น
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
พื้นบ้าน ได้แก คาอุปกรณแขงขัน คาอาหารและเครื่องดื่มคาใช้
จายอื่นๆ       ที่เกี่ยวกับการสงเสริมกีฬา และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
และแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ
. 2566-2570 ข้อ 1 หน้าที่ 131
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แขงขันกีฬายุวชนตําบลนายางกลัก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินตามโครงการแขงขันกีฬายุวชนตําบลนา
ยางกลัก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ ตาม พรบ.กําหนดแผนและกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2549 ฉบับที่ 2 มาตรา 16(14)และแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการ
บริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 3 หน้าที่ 131

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของหนวย
งาน ให้ใช้งานได้ตามปกติโดยให้ถือรูปแบบและการ
จําแนก ประเภทรายการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ปราก
ฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 210,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร ,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคา
เชาบ้าน) ,    คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ , คา
ธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา , คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับ
ปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้าง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
อาคาร , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใช้จายตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน
และเครื่องโทรศัพทภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่
ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีวัน
ลอยกระทงได้แก คาใช้จายพิธีศาสนา คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม  คาการแสดง คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน และคาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
  ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหาร
สวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 2 หน้า 160

วันกตัญญูผู้สูงวัยใสใจปูชนียบุคคล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการวันกตัญญูผู้สูงวัยใสใจปูชนียบุคคล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 68(8) บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น  
ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหาร
สวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 3 หน้า 160
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สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานสงเสริม
กิจกรรมทางศาสนา ได้แก คาใช้จายพิธีศาสนา คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 ข้อ 4 หน้า 160 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร ,    คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คา
กําจัดขยะหรือ     สิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน) ,    คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้าง
ทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี , คาจ้างปรับปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คา
ทําหมันสัตว , คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้าง
เหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ใน
อาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น
คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน , คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
 ปรากฎในแผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
วิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,242,900 บาท

งบลงทุน รวม 3,242,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,242,900 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางระบบพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 364,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางระบบพลังงานแสง
อาทิตย จํานวน 2 หมูบ้าน
 1. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางระบบพลังงานแสงอาทิตย หมู
ที่ 11 บ้านวังช้าง รายละเอียด ดังนี้
-เสาเหล็กกลม ขนาด ความสูง ไมต่ํากวา 6 เมตร
- งานโคมไฟโซลาเซลล LED 400w
- ตัวโคมไฟ LED  คุณภาพสูงอยางดี ทนความร้อนได้ดี
- แบตเตอรี่คุณภาพสูงติดตั้งสูงชุดเดียวกับกลองโคม
- หลอดไฟชนิด LED การสงสวางที่ระยะ 6 เมตร
- มาตรฐานการกันน้ํา IP 67
- เวลาสงสวางไมน้อยกวา 6-8 ชั่วโมง
-แผงพลังงานแสงอาทิตย ชนิด Poiy Crystalline ไมน้อย
กวา 40w
- แบตเตอรี่ชนิดลิเที่ยม ไออนฟอสเฟส ความจุไมน้อยกวา 40 AH
สรุปราคา/ 1 ชุดๆละ 13,000 บาท รวมทั้งสิ้น 14 ชุด งบ
ประมาณ 182,000 บาท
 
2. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางระบบพลังงานแสงอาทิตย หมู
ที่ 5 บ้านเสลี่ยงทอง รายละเอียด ดังนี้
-เสาเหล็กกลม ขนาด ความสูง ไมต่ํากวา 6 เมตร
- งานโคมไฟโซลาเซลล LED 400w
- ตัวโคมไฟ LED  คุณภาพสูงอยางดี ทนความร้อนได้ดี
- แบตเตอรี่คุณภาพสูงติดตั้งสูงชุดเดียวกับกลองโคม
- หลอดไฟชนิด LED การสงสวางที่ระยะ 6 เมตร
- มาตรฐานการกันน้ํา IP 67
- เวลาสงสวางไมน้อยกวา 6-8 ชั่วโมง
-แผงพลังงานแสงอาทิตย ชนิด Poiy Crystalline ไมน้อย
กวา 40w
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- แบตเตอรี่ชนิดลิเที่ยม ไออนฟอสเฟส ความจุไมน้อยกวา 40 AH
สรุปราคา/ 1 ชุดๆละ 13,000 บาท รวมทั้งสิ้น 14 ชุด งบ
ประมาณ 182,000 บาท
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้วแต
กรณี
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 หน้า 146 ข้อ 11 ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 1 บ้านนายางกลัก สายข้างปัมน้ํามัน-ไร
นายเสนห

จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก สายข้างปัม
น้ํามัน-ไรนายเสนห หมูที่ 1  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ความยาว
รวม 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไมน้อย
กวา 160.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2562 ฉบับที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบก และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 หน้า 108 ข้อ 26(1)

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 1 บ้านนายางกลัก สายบ้านนา
ยางกลัก-คุ้มโคกมะกอก

จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนา
ยางกลัก-คุ้มโคกมะกอก หมูที่ 1  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ความ
ยาวรวม 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไม
น้อยกวา 160.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2562 ฉบับที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบก และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566
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ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 10 บ้านห้วยหินฝน สายสามแยกซับ
สเลเต-ไรนายชัยโย

จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 10 บ้าน
ห้วยหินฝน สายแยกซับสะเลเต-ไรนายชัยโย ขนาด
กว้าง 4 เมตร ความยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็น
ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 160.00 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สร้าง พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 ฉบับ
ที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 หน้า 113 ข้อ 33 (1)

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 10 บ้านห้วยหินฝน สายอางเพิ่ม จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 10 บ้าน
ห้วยหินฝน สายอางเพิ่ม ขนาดกว้างเฉลี่ย  4 เมตร ความยาว
รวม 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไมน้อย
กวา 160.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2562 ฉบับที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบก และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 12 บ้านเทพนิมิต สายซับน้ําหวาน จํานวน 194,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 12 บ้าน
เทพนิมิต สายซับน้ําหวาน  ขนาดกว้างเฉลี่ยน 4 เมตร ความยาว
รวม 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไมน้อย
กวา 320.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2562 ฉบับที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบก และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566
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ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 13 บ้านโนนจําปา สายบ้านโนน
จําปา-บ้านโคกอนุ

จํานวน 194,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนน
จําปา-บ้านโคกอนุ หมูที่ 13  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ความยาว
รวม 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไมน้อย
กวา 320.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2562 ฉบับที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบก และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 14 บ้านโนนเจริญ สายเลียบคลองปุย จํานวน 194,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก ปรับปรุงถนนหิน
คลุก หมูที่ 14 บ้านโนนเจริญ สายเลียบคลองปุย  ขนาดกว้างเฉลี่
ยน 4 เมตร ความยาวรวม 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็น
ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 320.00 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สร้าง พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 ฉบับ
ที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 15 บ้านประดูซับกาด สายบ้านเกา จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 15 บ้าน
ประดูซับกาด สายบ้านเกา  ขนาดกว้างเฉลี่ยน 4 เมตร ความยาว
รวม 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไมน้อย
กวา 160.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2562 ฉบับที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบก และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566
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ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 15 บ้านประดูซับกาด สายฝายใหม จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก สายฝายใหม บ้าน
ประดูซับกาด หมูที่ 15  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ความยาว
รวม 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไมน้อย
กวา 160.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2562 ฉบับที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบก และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 หน้า 115 ข้อ 37 (1)

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 16 บ้านเก้าสัมพันธ ซอยพญาไทร จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 16 บ้านเก้า
สัมพันธ ซอยพญาไทร ขนาดกว้างเฉลี่ย  4 เมตร ความยาว
รวม 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไมน้อย
กวา 160.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2562 ฉบับที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบก และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 16 บ้านเก้าสัมพันธ สายสระหลวง คจก. จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 16 บ้านเก้า
สัมพันธ สายสระหลวง คจก. ขนาดกว้างเฉลี่ย  4 เมตร ความยาว
รวม 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไมน้อย
กวา 160.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2562 ฉบับที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบก และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
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ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 17 บ้านหนองรัง สายคุ้มโนนสําราญ-วัด
พุทธกิจจาราม

จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 17 บ้าน
หนองรัง สายคุ้มโนนสําราญ-วัดพุทธกิจจาราม ขนาดกว้าง
เฉลี่ย  4 เมตร ความยาวรวม 400 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 160.00 ลบ.ม
. พร้อมปรับเกลี่ย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสร้าง พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 ฉบับ
ที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 17 บ้านหนองรัง สายคุ้มหินดาดจาน-วัด
ถ้ําเทพนิมิต

จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคุ้มหินดาด
จาน-วัดถ้ําเทพนิมิต บ้านหนองรัง หมูที่ 17  ขนาดกว้างเฉลี่ยน
 3 เมตร ความยาวรวม 540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็น
ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 162.00 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สร้าง พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 ฉบับ
ที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 หน้า 163 ข้อ 4 (1)
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ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 2 บ้านหัวสะพาน สายบ้านหัว
สะพาน-บ้านคลองไทร

จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหัว
สะพาน-บ้านคลองไทร หมูที่ 2  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ความ
ยาวรวม 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไม
น้อยกวา 160.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2562 ฉบับที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบก และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 3 บ้านวังตาท้าว สายบ้านวังตาท้าว-บ้าน
วังช้าง

จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังตา
ท้าว-บ้านวังช้าง หมูที่ 3  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ความยาว
รวม 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไมน้อย
กวา 160.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2562 ฉบับที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบก และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 3 บ้านวังตาท้าว สายห้วยล้างชาม จํานวน 99,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก ห้วยล้างชาม บ้าน
วังตาท้าว หมูที่ 3  ขนาดกว้างเฉลี่ยน 4 เมตร ความยาว
รวม 410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไมน้อย
กวา 164.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2562 ฉบับที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบก และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 หน้า 110 ข้อ 28 (2)
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ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 4 บ้านน้ําลาด สายเขาน้อย จํานวน 194,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก สายเขาน้อย-บ้าน
น้ําลาด หมูที่ 4  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ความยาว
รวม 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไมน้อย
กวา 320.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2562 ฉบับที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบก และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 6 บ้านโคกสะอาด สายชื่นสี-เขาเหลือง จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก สายชื่นสี-เขา
เหลือง บ้านโคกสะอาด หมูที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย  4 เมตร ความ
ยาวรวม 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไม
น้อยกวา 160.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2562 ฉบับที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบก และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 6 บ้านโคกสะอาด สายสีจัน-บ้านหัว
สะพาน

จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก ปรับปรุงถนนหิน
คลุก หมูที่ 6 บ้านโคกสะอาด สายสีจัน-บ้านหัวสะพาน  ขนาด
กว้างเฉลี่ยน 3 เมตร ความยาวรวม 540 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 162.00 ลบ.ม
. พร้อมปรับเกลี่ย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสร้าง พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 ฉบับ
ที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566
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ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 9 บ้านโคกอนุ สายหนองตะเคียน จํานวน 243,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนอง
ตะเคียน บ้านโคกอนุ หมูที่ 9  ขนาดกว้างเฉลี่ยน 4 เมตร ความ
ยาวรวม 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุก
ไมน้อยกวา 400.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
. 2562 ฉบับที่ 7 มาตรา 67(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบก และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 หน้า 162 ข้อ 2 (1)

ปรับปรุงถนนแอสฟัสตติกก หมู 2 บ้านหัวสะพาน ซอยมณีธรรม จํานวน 152,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนแอสฟัสตติกก หมู 2 บ้าน
หัวสะพาน ซอยมณีธรรม ผิวจราจรแอสฟัลตคอนกรีตกว้าง 4
 เมตร ระยะทาง 65 เมตร หนา 5 ซม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร
แอสฟัลตติกคอนกรีตไมน้อยกวา 260 ตร.ม. 
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้วแต
กรณี
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

ปรับปรุงถนนแอสฟัสตติกก หมู 7 บ้านคลองไทร สายทางเข้าอาง
เก็บน้ําบ้านคลองไทร

จํานวน 248,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงถนนแอสฟัสตติกก หมู 7 บ้าน
คลองไทร สายทางเข้าอางเก็บน้ําบ้านคลองไทร ผิวจราจร
แอสฟัลตคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 115 เมตร หนา 5
 ซม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลตติกคอนกรีตไมน้อยกวา 460
 ตร.ม. 
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้วแต
กรณี
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 หน้า 107 ข้อ 22

วันที่พิมพ : 28/8/2565  12:22:41 หน้า : 145/152

หน้า 236

Admin
Rectangle



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ฝึกอบรมการพัมนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรม
โครงการพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมเพื่อสงเสริมพัฒนาองค
ความรู้การเกษตรตามแนวทางปรัชญาฝึกอบรมการพัมนาเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลนา
ยางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 8 หน้า 127

อบรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรกรและปศุสัตว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมอบรม
เทคโนโลยีด้านการเกษตรกรและปศุสัตว
ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร เป็น
ไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 ฉบับที่ 2 มาตรา 68(7) บํารุงและ
สงเสริมการประกอบอาชีพ และแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการ
บริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570  ข้อ 4 หน้า 127

วันที่พิมพ : 28/8/2565  12:22:41 หน้า : 146/152

หน้า 237

Admin
Rectangle



ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  เคียว สปริงเกอร จอบหมุน ผานไถกระทะ คราด
ซี่พรวนดินระหวางแถว อวน กระชัง  มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว   พันธุสัตวปีกและสัตว
น้ํา หัวกะโหลกดูดน้ํา  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร 

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

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ธนาคารน้ําใต้ดิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการธนาคารน้ําใต้ดิน ปรากฎในแผน
งานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไป
ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 ฉบับ
ที่ 2 มาตรา 67(7) คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนพัฒนาท้องถิ่น  องคการ
บริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 9 หน้า 154
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อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรม-ราชกุมารี(อพ.สธ.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการอนุรักษพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67(7) คุ้มครอง ดูแลและบํารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม  พรบ.กําหนดแผนและนโยบายการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 16(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และ
การใช้ประโยชนจากป่าไม้  ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 1
 หน้า 126

อนุรักษสภาพป่าไม้ในพื้นที่ตําบล เพื่อให้ชุมชนมีความรักในป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอนุรักษสภาพป่าไม้ในพื้นที่ตําบล เพื่อให้ชุมชนมี
ความรักในป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67(7) คุ้มครอง ดูแลและบํารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม   ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวน
ตําบลนายางกลัก พ.ศ. 2566-2570 ข้อ 8 หน้า 154
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,510,000 บาท

งบบุคลากร รวม 240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
  1. พนักงานผลิตน้ําประปา เป็นเงิน 216,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมทั่งปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
ปรากฎในแผนงานพาณิชย งานกิจการประปา
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งบดําเนินงาน รวม 1,270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือ
เอกชนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งให้กับหนวยงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา 
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปรากฎในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ปรากฎในแผน
งานการพาณิชย งานกิจการประปา
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
นยางกลักหรือในที่สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000

เงินสํารองจาย 4,348,436

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

591,250

สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
นายางกลัก

200,000

สนับสนุนประกัน
สุขภาพระดับตําบล 
(สปสช.)

239,512

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000

เงินสํารองจาย 4,348,436

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

591,250

สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
นายางกลัก

200,000

สนับสนุนประกัน
สุขภาพระดับตําบล 
(สปสช.)

239,512

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง
เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,704,840

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,269,360 610,920 2,163,480 748,920 748,920 978,540

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

42,600

เงินประจําตําแหนง 270,000 42,000 42,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,189,880 337,440 1,296,000 216,000 305,880 1,376,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

175,820 48,000 180,000 24,000 12,000 288,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,704,840

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

9,520,140

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

42,600

เงินประจําตําแหนง 438,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 5,937,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 751,820
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร เงินวิทยฐานะ 260,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

600,000 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 10,000 5,000 5,000 10,000 10,000

คาเชาบ้าน 20,000 10,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

50,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

65,000 25,000 20,000 10,000 5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 350,000 100,000 30,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงาน

612,000 306,000 204,000 204,000 120,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร เงินวิทยฐานะ 260,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

720,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

70,000

คาเชาบ้าน 90,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

50,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

135,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000 510,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงาน

120,000 1,566,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

200,000 20,000 20,000 30,000 30,000 20,000

คาลงทะเบียนใน
การอบรม

180,000 20,000

เฉลิมพระเกียรติฯและ
งานรัฐพิธี (วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10)

50,000

เฉลิมพระเกียรติฯและ
งานรัฐพิธี(วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินี)

50,000

ประชุมประชาคมแผน
พัฒนาท้องถิ่น

50,000

เลือกตั้ง 100,000

อบรมจริยธรรมของผู้
บริหาร พนักงาน

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 230,000 200,000 220,000 50,000 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

15,000 10,000 10,000

ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000

ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลปีใหม

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

320,000

คาลงทะเบียนใน
การอบรม

200,000

เฉลิมพระเกียรติฯและ
งานรัฐพิธี (วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10)

50,000

เฉลิมพระเกียรติฯและ
งานรัฐพิธี(วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินี)

50,000

ประชุมประชาคมแผน
พัฒนาท้องถิ่น

50,000

เลือกตั้ง 100,000

อบรมจริยธรรมของผู้
บริหาร พนักงาน

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 150,000 970,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

35,000

ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000

ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลปีใหม

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน

50,000

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลสงกรานต์

80,000

ฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. 100,000

ฝึกอบรมชุดปฎิบัติกา
รจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

100,000

ฝึกอบรมทบทวน อป
พร.

50,000

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100,000

จัดหาเครื่องอุปกรณ์การ
เรียนและสื่อการเรียนรู้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

45,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

100,000

รถรับสงนักเรียนเด็กเล็ก
ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

500,000

วันเด็กแหงชาติ 50,000

สงเสริมกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน

50,000

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลสงกรานต์

80,000

ฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. 100,000

ฝึกอบรมชุดปฎิบัติกา
รจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

100,000

ฝึกอบรมทบทวน อป
พร.

50,000

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100,000

จัดหาเครื่องอุปกรณ์การ
เรียนและสื่อการเรียนรู้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

45,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

100,000

รถรับสงนักเรียนเด็กเล็ก
ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

500,000

วันเด็กแหงชาติ 50,000

สงเสริมกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สนับสนุนคาใจายการ
บริหารสถานศึกษา-คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

98,550

สนับสนุนคาใจายการ
บริหารสถานศึกษา-คา
เครื่องแบบนักเรียน

73,125

สนับสนุนคาใจายการ
บริหารสถานศึกษา-คา
หนังสือ

45,000

สนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถาน
ศึกษา-อาหารกลางวัน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,157,625

โครงการเฝ้าระวัง ควบ
คุม ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

100,000

ตรวจสอบคุณภาพน้ํา
อุปโภคบริโภค

35,000

ประชาสัมพันธ์งานด้าน
สุขภาพ

30,000

รณรงค์ป้องกันโรค 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สนับสนุนคาใจายการ
บริหารสถานศึกษา-คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

98,550

สนับสนุนคาใจายการ
บริหารสถานศึกษา-คา
เครื่องแบบนักเรียน

73,125

สนับสนุนคาใจายการ
บริหารสถานศึกษา-คา
หนังสือ

45,000

สนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถาน
ศึกษา-อาหารกลางวัน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,157,625

โครงการเฝ้าระวัง ควบ
คุม ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

100,000

ตรวจสอบคุณภาพน้ํา
อุปโภคบริโภค

35,000

ประชาสัมพันธ์งานด้าน
สุขภาพ

30,000

รณรงค์ป้องกันโรค 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้
นําชุมชนด้านสุขภาพ

100,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 20,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว

20,000

ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

100,000

ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
ติดเตียง

50,000

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000

สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ

50,000

สงเสริมและพัฒนาชีวิต
เด็กหรือผู้ด้อยโอกาส

30,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงาน

450,000

ชุมชนต้นแบบการ
บริหารจัดการขยะการ
ขยะมูลฝอย

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้
นําชุมชนด้านสุขภาพ

100,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 20,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว

20,000

ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

100,000

ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
ติดเตียง

50,000

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000

สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ

50,000

สงเสริมและพัฒนาชีวิต
เด็กหรือผู้ด้อยโอกาส

30,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงาน

450,000

ชุมชนต้นแบบการ
บริหารจัดการขยะการ
ขยะมูลฝอย

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ดําเนินการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยจากต้น
ททางตามมาตราการ 3 
Rs

50,000

ธนาคารขยะ 50,000

บริหารจัดการขยะเปีนก
ในครัวเรือน

50,000

พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยตําบลนา
ยางกลัก

100,000

สงเสริมกิจกรรมการฝึก
อาชีพเพิ่มรายได้

50,000

สงเสริมและพัฒนาศักย์
ภาพกลุมวิสาหกิจชุมชน
หรือกลุม OTOP

50,000

สงเสริมและพัฒนาศักย์
ภาพกลุมอาชีพ

50,000

สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้นํากลุม
วิสาหกิจชุมชนและผู้นํา
องค์กร

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ดําเนินการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยจากต้น
ททางตามมาตราการ 3 
Rs

50,000

ธนาคารขยะ 50,000

บริหารจัดการขยะเปีนก
ในครัวเรือน

50,000

พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยตําบลนา
ยางกลัก

100,000

สงเสริมกิจกรรมการฝึก
อาชีพเพิ่มรายได้

50,000

สงเสริมและพัฒนาศักย์
ภาพกลุมวิสาหกิจชุมชน
หรือกลุม OTOP

50,000

สงเสริมและพัฒนาศักย์
ภาพกลุมอาชีพ

50,000

สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้นํากลุม
วิสาหกิจชุมชนและผู้นํา
องค์กร

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้นํากลุมสตรี
และผู้นําองค์กร

50,000

สวนธรรมนําสุข 20,000

แขงขันกีฬาตําบลนา
ยางกลัก

แขงขันกีฬายุวชนตําบล
นายางกลัก

ลอยกระทง

วันกตัญญูผู้สูงวัยใสใจ
ปูชนียบุคคล

สงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา

ธนาคารน้ําใต้ดิน

ฝึกอบรมการพัมนา
เกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรม-ราชกุ
มารี(อพ.สธ.)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้นํากลุมสตรี
และผู้นําองค์กร

50,000

สวนธรรมนําสุข 20,000

แขงขันกีฬาตําบลนา
ยางกลัก

400,000 400,000

แขงขันกีฬายุวชนตําบล
นายางกลัก

50,000 50,000

ลอยกระทง 100,000 100,000

วันกตัญญูผู้สูงวัยใสใจ
ปูชนียบุคคล

60,000 60,000

สงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา

30,000 30,000

ธนาคารน้ําใต้ดิน 20,000 20,000

ฝึกอบรมการพัมนา
เกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม

50,000 50,000

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรม-ราชกุ
มารี(อพ.สธ.)

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

อนุรักษ์สภาพป่าไม้ใน
พื้นที่ตําบล เพื่อให้
ชุมชนมีความรักในป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม

อบรมเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรกรและปศุ
สัตว์

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 300,000 10,000 70,000 30,000 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 10,000 20,000 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 3,207,062

วัสดุกอสร้าง 50,000 10,000 100,000 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 250,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 900,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 10,000 40,000 20,000 10,000 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 200,000 20,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000

วัสดุจราจร 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

250,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 500,000 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

อนุรักษ์สภาพป่าไม้ใน
พื้นที่ตําบล เพื่อให้
ชุมชนมีความรักในป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม

30,000 30,000

อบรมเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรกรและปศุ
สัตว์

50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 450,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,277,062

วัสดุกอสร้าง 100,000 460,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 250,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 900,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 170,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 240,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000

วัสดุจราจร 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

300,000 550,000

วัสดุการเกษตร 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 600,000 1,200,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000 45,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 
2 หลัง

23,600

ตู้เหล็กบานเลื่อน 4,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ประมวลผล
แบบ 2

30,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 100,000 50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

เรือท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต์ จํานวน 1 
เครื่อง

100,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

วันที่พิมพ์ : 28/8/2565  12:22:25 หน้า : 21/32

หน้า 264

Admin
Rectangle



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

135,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 
2 หลัง

23,600

ตู้เหล็กบานเลื่อน 4,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ประมวลผล
แบบ 2

30,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

250,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

เรือท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต์ จํานวน 1 
เครื่อง

100,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เตาแก๊ส ขนาด 2 หัว
แก๊ส

24,000

คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

30,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับขนาดกําลัง
ขยาย 30 เทา

30,500

คาซอมบํารุงรถขยะ 50,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 100,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
ระบบพลังงานแสง
อาทิตย์

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 1 บ้านนายางกลัก 
สายข้างปัมน้ํามัน-ไร
นายเสนห์

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 1 บ้านนายางกลัก 
สายบ้านนายางกลัก-คุ้ม
โคกมะกอก
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เตาแก๊ส ขนาด 2 หัว
แก๊ส

24,000

คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

30,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับขนาดกําลัง
ขยาย 30 เทา

30,500

คาซอมบํารุงรถขยะ 50,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 100,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
ระบบพลังงานแสง
อาทิตย์

364,000 364,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 1 บ้านนายางกลัก 
สายข้างปัมน้ํามัน-ไร
นายเสนห์

97,000 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 1 บ้านนายางกลัก 
สายบ้านนายางกลัก-คุ้ม
โคกมะกอก

97,000 97,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 10 บ้านห้วยหิน
ฝน สายสามแยกซับ
สเลเต-ไรนายชัยโย

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 10 บ้านห้วยหิน
ฝน สายอางเพิ่ม

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 12 บ้านเทพนิมิต 
สายซับน้ําหวาน

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 13 บ้านโนนจําปา 
สายบ้านโนนจําปา-บ้าน
โคกอนุ

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 14 บ้านโนนเจริญ 
สายเลียบคลองปุย

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 15 บ้านประดูซับ
กาด สายบ้านเกา

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 15 บ้านประดูซับ
กาด สายฝายใหม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 10 บ้านห้วยหิน
ฝน สายสามแยกซับ
สเลเต-ไรนายชัยโย

97,000 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 10 บ้านห้วยหิน
ฝน สายอางเพิ่ม

97,000 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 12 บ้านเทพนิมิต 
สายซับน้ําหวาน

194,000 194,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 13 บ้านโนนจําปา 
สายบ้านโนนจําปา-บ้าน
โคกอนุ

194,000 194,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 14 บ้านโนนเจริญ 
สายเลียบคลองปุย

194,000 194,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 15 บ้านประดูซับ
กาด สายบ้านเกา

97,000 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 15 บ้านประดูซับ
กาด สายฝายใหม

97,000 97,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 16 บ้านเก้า
สัมพันธ์ ซอยพญาไทร

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 16 บ้านเก้า
สัมพันธ์ สายสระหลวง 
คจก.

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 17 บ้านหนองรัง 
สายคุ้มโนนสําราญ-วัด
พุทธกิจจาราม

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 17 บ้านหนองรัง 
สายคุ้มหินดาดจาน-วัด
ถ้ําเทพนิมิต

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 2 บ้านหัวสะพาน 
สายบ้านหัว
สะพาน-บ้านคลองไทร

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 3 บ้านวังตาท้าว 
สายบ้านวังตาท้าว-บ้าน
วังช้าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 16 บ้านเก้า
สัมพันธ์ ซอยพญาไทร

97,000 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 16 บ้านเก้า
สัมพันธ์ สายสระหลวง 
คจก.

97,000 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 17 บ้านหนองรัง 
สายคุ้มโนนสําราญ-วัด
พุทธกิจจาราม

97,000 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 17 บ้านหนองรัง 
สายคุ้มหินดาดจาน-วัด
ถ้ําเทพนิมิต

98,000 98,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 2 บ้านหัวสะพาน 
สายบ้านหัว
สะพาน-บ้านคลองไทร

97,000 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 3 บ้านวังตาท้าว 
สายบ้านวังตาท้าว-บ้าน
วังช้าง

97,000 97,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 3 บ้านวังตาท้าว 
สายห้วยล้างชาม

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 4 บ้านน้ําลาด 
สายเขาน้อย

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 6 บ้านโคกสะอาด 
สายชื่นสี-เขาเหลือง

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 6 บ้านโคกสะอาด 
สายสีจัน-บ้านหัว
สะพาน

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 9 บ้านโคกอนุ 
สายหนองตะเคียน

ปรับปรุงถนนแอ
สฟัสตติกก์ หมู 2 บ้าน
หัวสะพาน ซอยมณี
ธรรม

ปรับปรุงถนนแอ
สฟัสตติกก์ หมู 7 บ้าน
คลองไทร สายทางเข้า
อางเก็บน้ําบ้านคลอง
ไทร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 3 บ้านวังตาท้าว 
สายห้วยล้างชาม

99,000 99,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 4 บ้านน้ําลาด 
สายเขาน้อย

194,000 194,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 6 บ้านโคกสะอาด 
สายชื่นสี-เขาเหลือง

97,000 97,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 6 บ้านโคกสะอาด 
สายสีจัน-บ้านหัว
สะพาน

98,000 98,000

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูที่ 9 บ้านโคกอนุ 
สายหนองตะเคียน

243,000 243,000

ปรับปรุงถนนแอ
สฟัสตติกก์ หมู 2 บ้าน
หัวสะพาน ซอยมณี
ธรรม

152,300 152,300

ปรับปรุงถนนแอ
สฟัสตติกก์ หมู 7 บ้าน
คลองไทร สายทางเข้า
อางเก็บน้ําบ้านคลอง
ไทร

248,600 248,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ ประจําปี 2566

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขตตําบลนายางกลัก

5,514,600

รวม 27,772,198 14,536,300 2,802,360 15,841,842 2,214,920 1,503,800 4,305,680 270,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ ประจําปี 2566

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขตตําบลนายางกลัก

5,514,600

รวม 770,000 3,242,900 230,000 1,510,000 75,000,000

วันที่พิมพ์ : 28/8/2565  12:22:26 หน้า : 32/32

หน้า 275

Admin
Rectangle


	326709bed475ca8250fe688dd9ba09fbb9d906ffe57fbbf31c00c4baf7a6825e.pdf
	2637281f58c60ae5f62c961013f86ad81c1bb0739c5d465f5909a1105bd65777.pdf
	4565527feaae80a3dbfdfa7513f38c98b726f19390336471e48523674c32db5e.pdf
	2637281f58c60ae5f62c961013f86ad81c1bb0739c5d465f5909a1105bd65777.pdf

