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ส่วนที่ 1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

             

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม      

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บรหิารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลคอนฉิม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง 
  

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้    

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 15,678,411.09 บาท    

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 21,515,649.06 บาท    

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,230,779.90 บาท    

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ 
รวม 0.00 บาท    

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2.1 รายรับจริง จำนวน 33,508,994.02 บาท ประกอบด้วย    

หมวดภาษีอากร จำนวน 36,783.58 บาท 
   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

จำนวน 128,409.00 บาท 

   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 64,356.95 บาท 
   

หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์ 

จำนวน 0.00 บาท 

   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 47,781.61 บาท 
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หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท 
   

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 16,072,392.00 บาท 
   

หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 17,159,270.88 บาท 
  

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,194,321.00 บาท   

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 29,960,567.42 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 10,195,351.00 บาท    

งบบุคลากร จำนวน 8,847,076.05 บาท    

งบดำเนินงาน จำนวน 7,689,195.37 บาท    

งบลงทุน จำนวน 1,461,540.00 บาท    

งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,767,405.00 บาท    

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท   

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 554,442.00 
บาท   

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 958,000.00 บาท   

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณ 

  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น     

1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 36,783.58 28,716.00 36,784.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

128,409.00 132,768.00 128,409.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 64,356.95 94,033.00 64,357.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 47,781.61 49,638.00 47,782.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 277,331.14 305,155.00 277,332.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 16,072,392.00 14,344,651.00 16,072,395.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,072,392.00 14,344,651.00 16,072,395.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 17,159,270.88 16,618,384.00 18,225,929.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,159,270.88 16,618,384.00 18,225,929.00 

รวม 33,508,994.02 31,268,190.00 34,575,656.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น  

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 10,195,351.00 11,987,597.00 11,185,395.00 

  งบบุคลากร 8,847,076.05 11,228,940.00 11,209,760.00 

  งบดำเนินงาน 7,689,195.37 6,231,263.00 7,701,501.00 

  งบลงทุน 1,461,540.00 4,972,600.00 2,042,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,767,405.00 1,879,600.00 2,437,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 29,960,567.42 36,300,000.00 34,575,656.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 

        
      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,438,880 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 567,520 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 6,447,961 

  แผนงานสาธารณสุข 580,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 245,280 

  แผนงานเคหะและชุมชน 480,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 190,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 260,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,180,620 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 11,185,395 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 34,575,656 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น    

             

แผนงานงบกลาง                    
    งาน 

งบกลาง รวม 
       

งบ          
           

             

งบกลาง 11,185,395 11,185,395        

    งบกลาง 11,185,395 11,185,395                                  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
             
    งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง 

งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ

ภายใน 
รวม 

 
งบ    

     
      

 

งบบุคลากร 4,773,040 339,000 1,999,740 180,600 7,292,380 
 

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,620,720 0 0 0 1,620,720  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,152,320 339,000 1,999,740 180,600 5,671,660  
งบดำเนินงาน 3,119,500 0 969,000 0 4,088,500 

 
    ค่าตอบแทน 647,000 0 87,000 0 734,000 

 
    ค่าใช้สอย 2,155,000 0 460,000 0 2,615,000 

 
    ค่าวัสด ุ 310,000 0 110,000 0 420,000 

 
    ค่าสาธารณูปโภค 7,500 0 312,000 0 319,500  
งบลงทุน 8,000 0 0 0 8,000  
    ค่าครุภัณฑ์ 8,000 0 0 0 8,000 

 
งบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 50,000 

 
    เงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 50,000 

 
รวม 7,950,540 339,000 2,968,740 180,600 11,438,880 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
             
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

งานจราจร รวม 

    

งบ       
        

      

    

งบบุคลากร 0 407,520 0 407,520 
    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 407,520 0 407,520 
    

งบดำเนินงาน 70,000 30,000 60,000 160,000 
    

    ค่าตอบแทน 50,000 0 0 50,000 
    

    ค่าใช้สอย 20,000 0 0 20,000     

    ค่าวัสด ุ 0 30,000 60,000 90,000     

รวม 70,000 437,520 60,000 567,520 
                 

 
 
 
 
 
 
       



11 
 

 

แผนงานการศึกษา 
             
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
รวม 

     

งบ        
         

           

งบบุคลากร 499,600 2,159,360 2,658,960 
     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 499,600 2,159,360 2,658,960      

งบดำเนินงาน 686,000 1,466,001 2,152,001 
     

    ค่าตอบแทน 10,000 82,500 92,500 
     

    ค่าใช้สอย 626,000 618,250 1,244,250 
     

    ค่าวัสด ุ 50,000 690,251 740,251 
     

    ค่าสาธารณูปโภค 0 75,000 75,000 
     

งบลงทุน 0 40,000 40,000      

    ค่าครุภัณฑ์ 0 40,000 40,000 
     

งบเงินอุดหนุน 0 1,597,000 1,597,000 
     

    เงินอุดหนุน 0 1,597,000 1,597,000 
     

รวม 1,185,600 5,262,361 6,447,961 
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แผนงานสาธารณสุข 
             
    งาน งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

รวม 

       

งบ          
           

      

       

งบดำเนินงาน 400,000 400,000 
       

    ค่าใช้สอย 400,000 400,000        

งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000        

    เงินอุดหนุน 180,000 180,000 
       

รวม 580,000 580,000 
                    

แผนงานสังคมสงเคราะห์                    
    งาน งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห์ 
รวม 

       

งบ          
           

             

งบบุคลากร 245,280 245,280 
       

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 245,280 245,280        

รวม 245,280 245,280                     
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แผนงานเคหะและชุมชน 
             
    งาน 

งานไฟฟ้าและประปา รวม 
       

งบ          
           

             

งบเงินอุดหนุน 480,000 480,000 
       

    เงินอุดหนุน 480,000 480,000        

รวม 480,000 480,000 
                    

 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                    
    งาน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 

       

งบ          
           

      

       

งบดำเนินงาน 140,000 140,000 
       

    ค่าใช้สอย 140,000 140,000 
       

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000 
       

    เงินอุดหนุน 50,000 50,000 
       

รวม 190,000 190,000                     
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
             
    งาน งานกีฬาและ

นันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
รวม 

     

งบ        
         

           

งบดำเนินงาน 80,000 100,000 180,000 
     

    ค่าใช้สอย 50,000 100,000 150,000      

    ค่าวัสด ุ 30,000 0 30,000 
     

งบเงินอุดหนุน 0 80,000 80,000 
     

    เงินอุดหนุน 0 80,000 80,000 
     

รวม 80,000 180,000 260,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
             
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม 

     

งบ        
         

      

     

งบบุคลากร 264,460 341,160 605,620 
     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 264,460 341,160 605,620      

งบดำเนินงาน 581,000 0 581,000      

    ค่าตอบแทน 36,000 0 36,000 
     

    ค่าใช้สอย 470,000 0 470,000 
     

    ค่าวัสด ุ 75,000 0 75,000 
     

งบลงทุน 0 1,994,000 1,994,000 
     

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,994,000 1,994,000      

รวม 845,460 2,335,160 3,180,620      
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 

        

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546) มาตรา 87 
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม และโดยอนุมัติของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,575,656 บาท 

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,575,656 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

        

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,438,880 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 567,520 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 6,447,961 

  แผนงานสาธารณสุข 580,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 245,280 

  แผนงานเคหะและชุมชน 480,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 190,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 260,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,180,620 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 11,185,395 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 34,575,656 
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 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
        

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

        

 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้     

  

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................    

 

   

 

   

ลงนาม).................................................. 
   (นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม) 

   
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลคอนฉิม 
อนุมัติ  

    

    

(ลงนาม)..................................................  

(นายกรุง นามสง่า)  

ตำแหน่ง นายอำเภอแวงใหญ่  
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รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  
อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น  

                    

  รายรับจริง ประมาณการ    

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

หมวดภาษีอากร                

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 10,336.36 10,758.58 10,336.00 4.09 % 10,759.00    

     ภาษีป้าย 18,380.00 26,025.00 18,380.00 41.59 % 26,025.00    

รวมหมวดภาษีอากร 28,716.36 36,783.58 28,716.00     36,784.00    

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,416.20 1,358.00 1,416.00 -4.10 % 1,358.00    

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 120.00 180.00 120.00 50.00 % 180.00    

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 111,050.00 108,820.00 111,050.00 -2.01 % 108,820.00    

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,167.00 1,811.00 2,167.00 -16.43 % 1,811.00    

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 420.00 440.00 420.00 4.76 % 440.00    

     ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 400.00 800.00 400.00 100.00 % 800.00    

     ค่าปรับการผิดสัญญา 2,194.50 0.00 2,195.00 -100.00 % 0.00    

     ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00    

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 132,767.70 128,409.00 132,768.00     128,409.00    

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                
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     ดอกเบี้ย 94,032.96 64,356.95 94,033.00 -31.56 % 64,357.00    

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 94,032.96 64,356.95 94,033.00     64,357.00    

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 49,638.00 47,781.61 49,638.00 -3.74 % 47,782.00    

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 49,638.00 47,781.61 49,638.00     47,782.00    

หมวดภาษีจัดสรร                

     ภาษีรถยนต์ 0.00 325,980.98 0.00 100.00 % 325,981.00    

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 7,927,181.09 8,735,604.38 7,927,181.00 10.20 % 8,735,605.00    

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,221,793.51 2,486,257.46 2,221,794.00 11.90 % 2,486,258.00    

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 108,231.94 109,538.92 108,232.00 1.21 % 109,539.00    

     ภาษีสรรพสามิต 3,539,177.23 3,738,689.19 3,539,177.00 5.64 % 3,738,690.00    

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 1,530.00 0.00 1,530.00 -100.00 % 0.00    

     ค่าภาคหลวงแร่ 36,582.49 37,744.11 36,582.00 3.18 % 37,745.00    

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 122,272.10 101,381.96 122,272.00 -17.08 % 101,382.00    

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

387,343.00 537,195.00 387,343.00 38.69 % 537,195.00 
   

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล 540.00 0.00 540.00 -100.00 % 0.00    

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,344,651.36 16,072,392.00 14,344,651.00     16,072,395.00    

หมวดเงินอุดหนุน                

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 16,618,384.00 17,159,270.88 16,618,384.00 9.67 % 18,225,929.00    

รวมหมวดเงินอุดหนุน 16,618,384.00 17,159,270.88 16,618,384.00     18,225,929.00    

รวมทุกหมวด 31,268,190.38 33,508,994.02 31,268,190.00     34,575,656.00    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  34,575,656   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 36,784 บาท 

  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 10,759 บาท 

    
ประมาณการไว้ปีแรก โดยประมาณการจากสถิติรายรับภาษี
บำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

  

  ภาษีป้าย จำนวน 26,025 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์คำนวณ 

  

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 128,409 บาท 

  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 1,358 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์การคำนวณ 

  

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 180 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์การคำนวณ 

  

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 108,820 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์การคำนวณ 

  

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 1,811 บาท 
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ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์การคำนวณ 

  

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 440 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์การคำนวณ 

  

  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 800 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์การคำนวณ 

  

  ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน 15,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์การคำนวณ 

  

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 64,357 บาท 

  ดอกเบี้ย จำนวน 64,357 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์การคำนวณ 

  

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 47,782 บาท 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จำนวน 47,782 บาท 

    

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์การคำนวณ 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,072,395 บาท 

  ภาษีรถยนต์ จำนวน 325,981 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์การคำนวณ 

  

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 8,735,605 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์การคำนวณ 

  

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จำนวน 2,486,258 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์การคำนวณ 

  

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 109,539 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์การคำนวณ 

  

  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 3,738,690 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์การคำนวณ 

  

  ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 37,745 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์การคำนวณ 

  

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 101,382 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์การคำนวณ 
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จำนวน 537,195 บาท 

    
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ
รายรับจริงในปี 2564 และ 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็น
เกณฑ์การคำนวณ 

  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุน รวม 18,225,929 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 18,225,929 บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
อำเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,575,656 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 11,185,395 บาท 
  งบกลาง รวม 11,185,395 บาท 
   งบกลาง รวม 11,185,395 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 84,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 
ของค่าจ้างพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 
(สำนักปลัด) 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครอง 

พนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย หรือ
สูญหายเนื่องจากการทำงานให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคอน
ฉิม โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งต่อปี คำนวณ
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานจ้างโดยประมาณทั้งปี  
(เดือนมกราคม – ธันวาคม) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
(สำนักปลัด) 

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,029,200 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ  
โดยผู ้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79  ปี จะ
ได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 
ปีขึ ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการให้กับ
รายเดิมมาก่อน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 
2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด   
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 114 
ลำดับที่ 4 
(สำนักปลัด) 

      

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 1,725,600 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบยีน
เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 
บาทต่อเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2557) และคนพิการ ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อ
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เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) เว้นแต่
ในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ตามข้อ18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 114 
ลำดับที่ 5 
(สำนักปลัด) 

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่
เพ ียงพอต่อการย ังช ีพหรือถ ูกทอดทิ ้ง ขาดผู ้อ ุปการะดูแล          
ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ
จะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 115 
ลำดับที่ 6 
(สำนักปลัด) 
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   เงินสำรองจ่าย จำนวน 800,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น 
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่า
จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื ่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2550 
- เป ็นไปตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยว ิธ ีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (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 
- เป ็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 
0808.4/ว 1453 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554 
- เป ็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 
0808.4/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 
- เป ็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 
0808.2/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 
(ทุกส่วนราชการ) 
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   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

จำนวน 326,995 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยกเว้น 
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน
ไม่ต้องนำมารวมคำนวณ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 
22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
(สำนักปลัด) 

      

    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคอนฉิม เป็นการสร้างหลักประกันความมั ่นคงของ
ชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
พัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที ่ดีด้วยหลักการประชาชนออมหนึ่งส่วน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ หนึ่งส่วน และรัฐบาลหนึ่งส่วน 
- เป ็นไปตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการตั้ ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4295 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 560 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
- เป ็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 
0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 
(สำนักปลัด) 

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคอนฉิม จำนวน 84,600 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  
- เป ็นไปตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการตั้ ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื ่องหลักเกณฑ์เพื ่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2563 
(สำนักปลัด) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 7,950,540 บาท 
  งบบุคลากร รวม 4,773,040 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,620,720 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 514,080 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 1 คน อัตรา 20,400 บาทต่อเดือน จำนวน 12 
เดือน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน 
อัตราคนละ 11,220 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภา
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล พ.ศ.2554 และแก ้ไขเพ ิ ่ มเติม        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 1 คน อัตรา 1,750 บาทต่อเดือน และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน อัตราคนละ 880 บาทต่อเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภา
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล พ.ศ.2554 และแก ้ไขเพ ิ ่มเติม                
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(สำนักปลัด) 
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   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 1 คน อัตรา 1,750 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน อัตราคนละ 
880 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภา
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล พ.ศ.2554 และแก ้ไขเพ ิ ่มเติม       
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(สำนักปลัด)  

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

จำนวน 86,400 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน อัตรา7,200 บาทต่อเดือน 
จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภา
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล พ.ศ.2554 และแก ้ไขเพ ิ ่ มเติม                  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(สำนักปลัด) 
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 936,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน อัตรา 11,220 บาท จำนวน 12 
เดือน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน 
อัตรา 9,180 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน 7 คน อัตราคนละ 7,200 
บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน  และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน อัตรา 7,200 บาทต่อเดือน 
จำนวน 12 เดือน (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถได้รับ
เล ือกจากที ่ประช ุมสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบล ให ้เป็น 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภา
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล พ.ศ.2554 และแก ้ไขเพ ิ ่มเติม                           
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(สำนักปลัด) 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,152,320 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,123,400 บาท 

      

  

- เพื ่อจ ่ายเป ็นเง ินเด ือนและเง ินปร ับปร ุงเง ินเด ือนให ้แก่
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ ่นองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ 
  1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา 
  2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 
  3) หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา       
  4) นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา 
  5) เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา   
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
(สำนักปลัด) 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 84,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ระดับกลาง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที ่ มท 
0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
- เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที ่ มท 
0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
(สำนักปลัด) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 168,000 บาท 

      

 
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัด ประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระดับกลาง/รองปลัดประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น /หัวหน้า
ส่วนราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ ่น ระดับต้น 
จำนวนรวม 3 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 
(สำนักปลัด) 
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   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 188,640 บาท 

      

 
 - เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง 

จำนวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 
0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 584,280 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา 
ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา  
2) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที ่ มท 
0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
(สำนักปลัด) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 4,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา  
- 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.ที ่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
(สำนักปลัด) 
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  งบดำเนินงาน รวม 3,119,500 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 647,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 332,000 บาท 

      

 
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วน

ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือ
ค่าตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(ทุกส่วนราชการ) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

 
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 230,000 บาท 

      

 
 - เพื ่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วน

ท้องถิ่นท่ีมีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
(สำนักปลัด) 
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    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 80,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกองค์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น ข ้าราชการ/พน ักงานส ่วนท ้องถิ่น 
ลูกจ้างประจำ ผู ้ได้รับบำนาญปกติ ที ่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กำหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี ่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 
2563 
(สำนักปลัด)  

      

   ค่าใช้สอย รวม 2,155,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่ มท 0808.2/ว7120    
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
(สำนักปลัด) 

      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,850,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาพนักงานบริการบุคคลภายนอก  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
(สำนักปลัด) 
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   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

1) ค่าเลี้ยงรับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 10,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้สำหรับ
กรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชม
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมหรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การแถลงข่าว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค โดย
จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าบริการอ่ืนๆ
ที่จำเป็น ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั ่งการของ
กระทรวงมหาดไทย     
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2560 
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 
มีนาคม 2561 
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ จำนวน 10,000 บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคอนฉิมเป็นการประชุมที ่เกี ่ยวข้องกับภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลจากการ
ประชุม ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นเพื ่อร ับทราบนโยบายในการทำงาน  ประช ุมช ี ้แจง
หลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ
ต่างๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ 
ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563    
(สำนักปลัด) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
(สำนักปลัด) 

      

    ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง
ของทางราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทำประกันภัยทรัพย์ส ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
(สำนักปลัด) 

      

    ค่าใช้จ่ายในการวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวัดแนวเขตท่ีดินสาธารณะ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษา
และคุ ้มครองป้องกันที ่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553  
(สำนักปลัด) 
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    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที ่เร ียกชื ่ออย่างอื ่นให้ผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สำหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื ่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่
หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ่น                  
พ.ศ. 2557 
(สำนักปลัด)  

      

    
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมศึกษาดู
งานเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับ    
ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าที ่พัก ค่าอาหารว่างและเครื ่องดื่ม                   
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจำเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ่น               
พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 120 
ลำดับที่ 1  
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565    
(ทุกส่วนราชการ)   

   ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  หนังสือ กระดาษ 
เครื ่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ำดื ่มสำหรับบริการประชาชนใน
สำนักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สำนักปลัด) 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่มีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้อง
ชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น 
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมาลัย หม้อน้ำ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สำนักปลัด) 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 180,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้อง
ชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย                     
ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 
น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง 
ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(สำนักปลัด) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ ่ายเป็นค่าว ัสดุคอมพิวเตอร์ ที ่ม ีล ักษณะโดยสภาพ          
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้อง
ชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย       
ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ 
เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ ของกระทรวงดิจ ิตอลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564 
(สำนักปลัด)  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,500 บาท 
   ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7,500 บาท 

      

 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

ระบบ CLOUD,HOSTING  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สำนักปลัด) 

      

  งบลงทุน รวม 8,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 8,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 

จำนวน 8,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
4,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
 - เป ็นเคร ื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร ้อมติดต ั ้งถ ังหม ึกพ ิมพ์                     
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4   
ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)   
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด
ของกระดาษเองได้   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564   
(สำนักปลัด)   

  งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ 
ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง เป็นหน่วยงานใน
การดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ตามหนังสือขอรับ
เงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ที ่ ขก
90001/ว276 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 74 
ลำดับที่ 2 
(สำนักปลัด)  
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   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไข เพิ ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 74 
ลำดับที่ 1 
(สำนักปลัด) 

      

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 339,000 บาท 
  งบบุคลากร  รวม 339,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 339,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 339,000 บาท 

      

  

- เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินเด ือนและเง ินปร ับปร ุงเง ินเด ือนให้แก่
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
  1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ 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 กุมภาพันธ์ 2559 
(สำนักปลัด) 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 2,968,740 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,999,740 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,999,740 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,394,880 บาท 

      

  

- เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินเด ือนและเง ินปร ับปร ุงเง ินเด ือนให้แก่
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล   
จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ 
  1) ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) จำนวน 
1 อัตรา 
  2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา 
  3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา 
  4) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  
(กองคลัง) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 42,600 บาท 

      

 
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ เจ้าพนักงาน

การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
จำนวน 1 อัตรา   
- 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. ที ่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
(กองคลัง) 
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   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลางหรือระดับต้น หัวหน้าฝ่าย 
ระดับต้น จำนวนรวม 1 อัตรา   
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559   
(กองคลัง) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 496,260 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ 
ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 
ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา 
ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา  
- 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. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
(กองคลัง)    

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา   
- 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  
(กองคลัง)   
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  งบดำเนินงาน รวม 969,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง)  

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
(กองคลัง) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกองค์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น ข ้าราชการ/พน ักงานส ่วนท ้องถิ่น 
ลูกจ้างประจำ ผู ้ได้ร ับบำนาญปกติ ที ่มีส ิทธิได้ร ับตามอัตรา                   
ที่ระเบียบฯ กำหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เก ี ่ยวก ับการศ ึกษาบ ุตรขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น                      
พ.ศ. 2563 
(กองคลัง) 
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   ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 400,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาพนักงานบริการบุคคลภายนอก, ค่าจ้างจัดเก็บขยะ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
(กองคลัง)  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
(กองคลัง) 
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    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท 

      

 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือ

ค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที ่เร ียกชื ่ออย่างอื ่นให้ผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สำหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื ่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่
หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2557 
(กองคลัง) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  หนังสือ กระดาษ  
เคร ื ่องค ิดเลขขนาดเล ็ก น ้ำด ื ่มสำหร ับบร ิการประชาชน                       
ในสำนักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองคลัง) 
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   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้อง
ชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ 
น้ำยาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ ไม้กวาด เข่ง 
ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองคลัง) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันท ึกข ้อม ูล ห ัวพ ิมพ ์หร ือแถบพิมพ์สำหร ับเคร ื ่องพ ิมพ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ 
เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ ของกระทรวงดิจ ิตอลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564 
(กองคลัง) 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 312,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำนักงาน/ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองคลัง) 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองคลัง) 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน ของสำนักงาน/ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลและหรือ ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
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ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองคลัง) 

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองคลัง)  

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 72,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าบริการสื ่อสารและโทรคมนาคม ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองคลัง) 
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 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 180,600 บาท 
  งบบุคลากร รวม 180,600 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 180,600 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 180,600 บาท 

      

  

- เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินเด ือนและเง ินปร ับปร ุงเง ินเด ือนให้แก่
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)  จำนวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
(หน่วยตรวจสอบภายใน) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 70,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 70,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็น ค่าป่วยการ อปพร. ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 

      



55 
 

 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
(สำนักปลัด) 

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น จัดสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจำเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 76 
ลำดับที่ 2 
(สำนักปลัด) 

      

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น จัดสถานที่ ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจำเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 75 
ลำดับที่ 1 
(สำนักปลัด) 
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 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 437,520 บาท 
  งบบุคลากร รวม 407,520 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 407,520 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 375,120 บาท 

      

  

- เพื ่อจ ่ายเป ็นเง ินเด ือนและเง ินปร ับปร ุงเง ินเด ือนให ้แก่
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
  1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
จำนวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
(สำนักปลัด) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 32,400 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) ในอัตราเดือน
ละ 2,700 บาท จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
- เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
(สำนักปลัด) 
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  งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น วาล์วน้ำดับเพลิง
(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า 
(เช่น สายฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564  
(สำนักปลัด) 

      

 งานจราจร รวม 60,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 
   วัสดุจราจร จำนวน 60,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั ้น ได้แก่ ว ัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ ง 
เป็นต้น เช่น สัญญาณไฟกระพริบ กวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้าย
เตือน กระจกทางโค้ง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2562 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.4/ว 367 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
(สำนักปลัด) 
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,185,600 บาท 
  งบบุคลากร รวม 499,600 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 499,600 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 489,600 บาท 

      

  

- เพื ่อจ ่ายเป ็นเง ินเด ือนและเง ินปร ับปร ุงเง ินเด ือนให ้แก่
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล   
กองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 
  1) ผู ้อำนวยการการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) 
จำนวน 1 อัตรา 
   2) นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น 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 กุมภาพันธ์ 2559  
(กองการศึกษา) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น จำนวนรวม 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 
(กองการศึกษา) 
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  งบดำเนินงาน รวม 686,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกองค์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น ข ้าราชการ/พน ักงานส ่วนท ้องถิ่น 
ลูกจ้างประจำ ผู ้ได้ร ับบำนาญปกติ ที ่มีส ิทธิได้ร ับตามอัตรา        
ที่ระเบียบฯ กำหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เก ี ่ยวก ับการศ ึกษาบุตรขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น                     
พ.ศ. 2563 
(กองการศึกษา) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 626,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 536,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาพนักงานบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทำเพื ่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข ้ าปกหน ังส ือ  ค ่ า โฆษณาและเผยแพร ่ประชาส ัมพ ันธ์  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
(กองการศึกษา)   
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
การแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จำเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 82 
ลำดับที่ 1 
(กองการศึกษา) 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
(กองการศึกษา) 

      

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที ่เร ียกชื ่ออย่างอื ่นให้ผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สำหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื ่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่
หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ่น     
พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา) 

   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  หนังสือ กระดาษ  
เครื ่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ำดื ่มสำหรับบริการประชาชนใน
สำนักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษา) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันท ึกข ้อม ูล ห ัวพ ิมพ ์หร ือแถบพิมพ์สำหร ับเคร ื ่องพ ิมพ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ 
เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ ของกระทรวงดิจ ิตอลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564 
(กองการศึกษา)  

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,262,361 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,159,360 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,159,360 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,118,640 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ครู/พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 
1) ครู จำนวน 3 อัตรา 
- 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. ด่วนที ่สุด ที ่ มท 
0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที ่สุด ที ่ มท 
0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 
(กองการศึกษา) 
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   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 201,600 บาท 

      

 
 - เพื ่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือน เงินวิทยาฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะที่ได้รับ เว้นแต่
ข ้ าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาซึ่ ง ได ้ ร ับ เงิน                         
วิทยฐานะชำนาญการ 
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 
143 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 
(กองการศึกษา) 

      

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 201,600 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะชำนาญการ 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 
(กองการศึกษา) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 436,200 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ 
 1) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา 
- 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. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
(กองการศึกษา) 
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   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 201,320 บาท 

      

 
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กจำนวน 3 อัตรา  
- 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   
(กองการศึกษา) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,466,001 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 82,500 บาท 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 82,500 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกองค์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น ข ้าราชการ/พน ักงานส ่วนท ้องถิ่น 
ลูกจ้างประจำ ผู ้ได้รับบำนาญปกติ ที ่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กำหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(กองการศึกษา) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 618,250 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564   (กองการศึกษา) 
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    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที ่เร ียกชื ่ออย่างอื ่นให้ผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สำหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื ่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่
หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ่น    
พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา)  

      

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 558,250 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลคอนฉิม วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดังนี้ ประกอบด้วย 
   (1) ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื ้อละ 21 บาทต่อคน 245 วัน 
จำนวน 360,150 บาท 
   (2) ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี 
จำนวน 119,000 บาท 
   (3) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี       จำนวน 
14,000 บาท 
   (4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี 
จำนวน 14,000 บาท 
   (5) ค่าเครื ่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี 
จำนวน 21,000 บาท 
   (6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี 
จำนวน 30,100 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และ
รายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2562 
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- เป ็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 
0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
- เป ็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 
0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 86 
ลำดับที่ 7 
(กองการศึกษา) 

   ค่าวัสดุ รวม 690,251 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  หนังสือ กระดาษ  
เครื ่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ำดื ่มสำหรับบริการประชาชนใน
สำนักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษา) 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 680,251 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็ก
เล็ก/เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คอนฉิมและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิม จำนวน 680,251 บาท ดังนี้ 
(1) ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลคอนฉิม จำนวน 134,134 บาท 
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(2) ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) ในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลคอนฉิม จำนวน 546,117 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 85 
ลำดับที่ 5 
(กองการศึกษา) 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 40,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษา) 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษา)  

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าบริการสื ่อสารและโทรคมนาคม ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล
คอนฉิม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษา) 

      

  งบลงทุน รวม 40,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 40,000 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    เก้าอ้ีสำหรับเด็ก จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเก้าอี ้สำหรับเด็ก ขนาด 30  X30X60 
เซนติเมตร (กว้างXสูง(พื้นนั่ง)Xขอบบนพนักพิง) จำนวน 48 ตัว 
ราคาตัวละ 416 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคา
ที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาท่ีเคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา) 
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    โต๊ะอาหารสำหรับเด็ก จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับเด็ก  
- โต๊ะขนาด 60 X120X55 เซนติเมตร (กว้างXยาวXสูง)  
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ปาติเกิ้ลเคลือบเมลามีนสีสัน 16 มิลปิดขอบสีดำ 
- ขาทำจากเหล็กกลมขนาดหนึ่งนิ้วครึ่ง 
- ขาโต๊ะพ่นสีขาว มีลูกยางรองขาโต๊ะ 
จำนวน 8 ตัว ราคาตัวละ 3,750 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณ
รายจ่ายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,597,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,597,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาในโรงเรียน จำนวน 400,000 บาท 

      

 
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน 4 แห่ง ในพื้นที่ความ

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ดังนี้ 
1) โรงเรียนบ้านคอนฉิม 
2) โรงเรียนดอนโจดโนนเก่าน้อยโคกสว่างวิทยา 
3) โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษร์อุปถัมภ์ 
4) โรงเรียนป่าแดงท่าเยี่ยมคุรุราษร์บำรุง 
เพ่ือดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษา ในโรงเรียน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 1 
(กองการศึกษา) 
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    โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 1,197,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) จำนวน 200 
วัน ในอัตราคนละ 21 บาทต่อวัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  
- เป็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 85 
ลำดับที่ 6 
(กองการศึกษา) 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 580,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 400,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    ค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานกู้ชีพ จำนวน 340,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานกู้ชีพองค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
(สำนักปลัด) 

      

    โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก อันเป็นกิจกรรมสาธารณะเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าใช้จ่ายที ่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ เช่น ทรายอะเบท 
น้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจำเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 91 
ลำดับที่ 6 
(สำนักปลัด) 
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    โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจำเป็นของงานสัตวแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ำเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 
2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก   
ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 89 
ลำดับที่ 2  
(สำนักปลัด) 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       
    โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู ่บ้าน/ชุมชน                  
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ต ่างๆในพื ้นท ี ่ช ุมชน/หมู ่บ ้านในการข ับเคล ื ่อนโครงการ
พระราชดำริด ้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเน ินโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ 
ใช้เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
และโครงการต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ มท ฯ 
ข้อ 4(4)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 92 
ลำดับที่ 7  
(สำนักปลัด) 
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    โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู ่บ้าน/ชุมชน                  
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ต ่างๆในพื ้นท ี ่ช ุมชน/หมู ่บ ้านในการข ับเคล ื ่อนโครงการ
พระราชดำริด ้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเน ินโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ
ใช้เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
และโครงการต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ มท ฯ 
ข้อ 4(4)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 92 
ลำดับที่ 8  
(สำนักปลัด) 

      

    โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู ่บ้าน/ชุมชน     
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ต ่างๆในพื ้นท ี ่ช ุมชน/หมู ่บ ้านในการข ับเคล ื ่อนโครงการ
พระราชดำริด ้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเน ินโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนสวรรค์ หมู ่ที ่ 3 เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนใน
การเพิ ่มพูนความรู ้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
โครงการ ใช้เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน
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สาธารณสุข และโครงการต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระเบียบ มท ฯ ข้อ 4(4)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 93 
ลำดับที่ 9  
(สำนักปลัด) 

    โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู ่บ้าน/ชุมชน                 
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ต ่างๆในพื ้นท ี ่ช ุมชน/หมู ่บ ้านในการข ับเคล ื ่อนโครงการ
พระราชดำริด ้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเน ินโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูน
ความร ู ้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ 
ใช้เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
และโครงการต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ มท ฯ 
ข้อ 4(4)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติม     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  

      



77 
 

 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 93 
ลำดับที่ 10  
(สำนักปลัด) 

    โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู ่บ้าน/ชุมชน     
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ต ่างๆในพื ้นท ี ่ช ุมชน/หมู ่บ ้านในการข ับเคล ื ่อนโครงการ
พระราชดำริด ้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเน ินโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ 
ใช้เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
และโครงการต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ มท ฯ 
ข้อ 4(4)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 94 
ลำดับที่ 11 
(สำนักปลัด) 

      

    โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู ่บ้าน/ชุมชน     
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ต ่างๆในพื ้นท ี ่ช ุมชน/หมู ่บ ้านในการข ับเคล ื ่อนโครงการ
พระราชดำริด ้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเน ินโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการ
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เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ 
ใช้เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
และโครงการต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ มท ฯ 
ข้อ 4(4)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 94 
ลำดับที่ 12  
(สำนักปลัด) 

    โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู ่บ้าน/ชุมชน                  
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ต ่างๆในพื ้นท ี ่ช ุมชน/หมู ่บ ้านในการข ับเคล ื ่อนโครงการ
พระราชดำริด ้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเน ินโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ 
ใช้เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
และโครงการต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ มท ฯ 
ข้อ 4(4)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 95 
ลำดับที่ 13  
(สำนักปลัด)  

    โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู ่บ้าน/ชุมชน                 
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ต ่างๆในพื ้นท ี ่ช ุมชน/หมู ่บ ้านในการข ับเคล ื ่อนโครงการ
พระราชดำริด ้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเน ินโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนเก่าน้อย หมู ่ที ่ 8 เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนใน
การเพิ ่มพูนความรู ้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
โครงการ ใช้เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข และโครงการต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระเบียบ มท ฯ ข้อ 4(4)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 95 
ลำดับที่ 14  
(สำนักปลัด) 
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โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคอนฉิมพัฒนา 
หมู่ที่ 9 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู ่บ้าน/ชุมชน                  
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ต ่างๆในพื ้นท ี ่ช ุมชน/หมู ่บ ้านในการข ับเคล ื ่อนโครงการ
พระราชดำริด ้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเน ินโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที ่ 9 เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนใน
การเพิ ่มพูนความรู ้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
โครงการ ใช้เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข และโครงการต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระเบียบ มท ฯ ข้อ 4(4)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติม     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 96 
ลำดับที่ 15  
(สำนักปลัด) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 245,280 บาท 
  งบบุคลากร รวม 245,280 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 245,280 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 245,280 บาท 

      

  

- เพื ่อจ ่ายเป ็นเง ินเด ือนและเง ินปร ับปร ุงเง ินเด ือนให ้แก่
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ ่นองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 1 อัตรา ดังนี้  
1) นักพัฒนาชุมชน (ปก/ชก.) จำนวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
(สำนักปลัด) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าและประปา รวม 480,000 บาท 
 งบเงินอุดหนุน รวม 480,000 บาท 
  เงินอุดหนุน รวม 480,000 บาท 
  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       
   โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลคอนฉิม จำนวน 50,000 บาท 

    

 
 - เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

อำเภอพลในกาติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลคอนฉิม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น พ.ศ.2559 และแก ้ ไขเ พ่ิม                    
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1หน้าที่ 23 ลำดับที่ 7 
(กองช่าง) 

      

   
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  บ้านโคกสว่าง       
หมู่ที่ 7 สายนานายดำ โทอ้ึน ถึงนานายอุบล หาญปราบ 

จำนวน 100,000 บาท 

    

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
อำเภอพลในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 
สายนานายดำ โทอ้ึน ถึงนานายอุบล หาญปราบ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 5 
(กองช่าง) 
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โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 
สายนานางประกัน นามลิวัน ถึงนานายแก้ว ลาเสือ 

จำนวน 200,000 บาท 

    

 
 - เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

อำเภอพลในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนโจด หมู่ที ่ 6 
สายนานางประกัน นามลิวัน ถึงนานายแก้ว ลาเสือ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติ ม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 หน้าที่ิ 21 ลำดับที่ 3 
(กองช่าง) 

      

   
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนสวรรค์    
หมู่ที่ 3  สายนานานางจันทร์ โครตมณี ถึงนานางพรทิพย์ วงษา 

จำนวน 130,000 บาท 

    

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
อำเภอพลในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 
สายนานานางจันทร์ โครตมณี ถึงนานางพรทิพย์ วงษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 หน้าที่ิ 20 ลำดับที่ 2 
(กองช่าง) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 140,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว จำนวน 60,000 บาท 

      

 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวัน

ครอบครัว เช่น ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จำเป็นใน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬาและการแข่งข ันกีฬาขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น                      
พ.ศ. 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 103 
ลำดับที่ 10   
(สำนักปลัด) 

      

    โครงการคอนฉิมพอเพียง จำนวน 70,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคอนฉิมพอเพียง 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนศูนย์
คอนฉิมพอเพียง ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เอกสาร วัสดุ
แปลงสาธิต ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ่น               
พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2  
(สำนักปลัด) 
 
  

      



85 
 

 

    โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน - ตำบล จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน - ตำบล เช่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนา
ชุมชน ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพ ัฒนาขององค์ กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  (ฉบ ับที่ 3)                        
พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 102 
ลำดับที่ 9  
(สำนักปลัด) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
ประจำปี 2566 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น 
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
ประจำปี 2566 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 98 
ลำดับที่ 2 
(สำนักปลัด) 

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่ 
ตามครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป ็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด ่วนที ่ส ุด  ที่  มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 98 
ลำดับที่ 1 
(สำนักปลัด) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    โครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกีฬาต้านยา
เสพติด ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ 
เวที ค่าคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 109 
ลำดับที่ 4 
(กองการศึกษา) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
   วัสดุกีฬา จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั ้น ได้แก่ ว ัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง 
เป็นต้น เช่น ห่วงยาง ไม้ตีปิงปอง เชือกกระโดด ตาข่ายกีฬา     
ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา) 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 180,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเก่ียวเนื่องกับการรับ
เสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงษ์ 
เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นที่มีลักษณะเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษา) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    โครงการรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง (รำงานไหม) จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรำบวงสรวงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง (รำงานไหม) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นใน
การจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจำเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 111 
ลำดับที่ 9 
(กองการศึกษา) 
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โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวัน
เข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา 
จารีตประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาได้แก่ 
ค่าใช ้จ ่ายพิธ ีศาสนา ค่าอาหารและเครื ่องดื ่ม ค่าการแสดง 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจำเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 108 
ลำดับที่ 3 
(กองการศึกษา) 

      

    
โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรม
บุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลานสู ่ขวัญข้าวชาว
อีสานได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการ
แสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ    
ที่จำเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 111 
ลำดับที่ 7  
(กองการศึกษา) 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีแวงใหญ่ ประจำปี
พ.ศ. 2566 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่ 
ตามโครงการงานประเพณีบ ุญกุ ้มข้าวใหญ่ ของดีแวงใหญ่ 
ประจำปีพ.ศ.2566 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 110 
ลำดับที่ 6 
(กองการศึกษา) 

      

    โครงการนมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีแวงใหญ่ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่ 
ตามโครงการนมัสการพระธาตุเจด ีย ์ศร ีแวงใหญ่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1 
(กองการศึกษา) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 845,460 บาท 
  งบบุคลากร รวม 264,460 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 264,460 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 93,600 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล กองช่าง จำนวน 1 
อัตรา ดังนี้ 
  1) ผ ู ้ อำนวยการกองช ่าง (น ั กบร ิหารงานช ่ าง  ระด ับต ้น)                 
จำนวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
(กองช่าง) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลางระดับต้น จำนวน1อัตรา  
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 
652  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 
(กองช่าง)  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 158,880 บาท 

      

  

- เพื ่อจ ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.2/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
(กองช่าง)  
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   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 1,980 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน1อัตรา  
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(กองช่าง) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 581,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679   
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
(กองช่าง) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 400,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาพนักงานบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทำเพื ่อให้ได้มาซึ ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (กองช่าง) 
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    ค่าจ้างออกแบบและค่าจ้างผู้ควบคุมงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างออกแบบและค่าจ้างผู้ควบคุมงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
(กองช่าง) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ ว388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
(กองช่าง)  

      

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที ่เร ียกชื ่ออย่างอื ่นให้ผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สำหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื ่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่
หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ่น                   
พ.ศ. 2557 
(กองช่าง) 
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   ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น หนังสือ 
กระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน
ในสำนักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองช่าง)  

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อม
เครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็ม
ขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองช่าง) 
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้อง
ชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี)ภาพถา่ยดาวเทียม เอกสารเผยแพร่
ผลการดำเนินงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองช่าง)  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ 
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย  
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564 
(กองช่าง)  
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งานก่อสร้าง รวม 2,335,160 บาท 
 งบบุคลากร รวม 341,160 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 341,160 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 341,160 บาท 

    

  

- เพื ่อจ ่ายเป ็นเง ินเด ือนและเง ินปร ับปร ุงเง ินเด ือนให ้แก่
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล กอง
ช่าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
  1) นายช่างโยธา (ปง./ชง.)  จำนวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
(กองช่าง) 

      

 งบลงทุน รวม 1,994,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,994,000 บาท 
  ค่าถมดิน       
   โครงการถมดินบริเวณสระน้ำโรงเรียนบ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 จำนวน 300,000 บาท 

    

  

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าถมดินบริเวณสระน้ำโรงเรียนบ้านดอนโจด               
หมู่ที ่ 6 ขนาดพื้นที่ 680.00 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที ่องค์การบริหารส่วนตำบล                
คอนฉิมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแล้ว               
แต่กรณี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ ่มเติม      
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 19 
(กองการศึกษา) 
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  ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       

   
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำและรถยนต์ส่วนกลาง        
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

จำนวน 300,000 บาท 

    

 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำและรถยนต์ส่วนกลาง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 
24.50 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแล้ว              
แต่กรณี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ ่มเติม               
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 20 
(กองช่าง) 

      

  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

   
ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5        
สายบ้านนายเลี้ยง กัมหาวงศ์ ถึงบ้านนางทองวาด กิ่งมณี 

จำนวน 200,000 บาท 

    

 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง 

หมู่ที่ 5 สายบ้านนายเลี้ยง กัมหาวงศ์ ถึงบ้านนางทองวาด กิ่งมณี 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 475 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมกำหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแล้ว     
แต่กรณี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ ่มเติม                
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 10 
(กองช่าง) 
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ค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1   
สายลำห้วยเสือเขี้ยวตอนบน จากนานางสวา ปลัดศรีช่วย ถึงนา
นายกุล  โทมา 

จำนวน 200,000 บาท 

    

  

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้าน              
คอนฉิม หมู่ที ่ 1 สายลำห้วยเสือเขี้ยวตอนบน จากนานางสวา 
ปลัดศรีช่วย ถึงนานายกุล โทมา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,150 เมตร หนาเฉลี ่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก                  
ไม่น้อยกว่า 230 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ            
ท ี ่องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลคอนฉ ิมกำหนด พร ้อมป ้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เป ็นไปตามกฎหมายจ ัดต ั ้ งองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น                       
แล้วแต่กรณี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ ่มเติม   
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1 
(กองช่าง) 

      

   
ค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านคอนฉิมพัฒนา               
หมู่ที่ 9 สายนานายแถลง ปลัดกอง ถึงนานางคำชอบ พลเมือง 

จำนวน 200,000 บาท 

    

 
 - เพื ่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้าน                

คอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 สายนานายแถลง ปลัดกอง ถึงนานางคำ
ชอบ พลเมือง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,520 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 228 ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที ่องค์การบริหารส่วนตำบล              
คอนฉิมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแล้ว                
แต่กรณี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ ่มเติม    
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 18 
(กองช่าง) 
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ค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ 4             
สายสามแยกนานายศักดิ์ดา มหาราช ถึงสี่แยกบ้านโนนสวรรค์ 

จำนวน 50,000 บาท 

    

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านดงบัง 
หมู่ที่ 4 สายสามแยกนานายศักดิ์ดา มหาราช ถึงสี่แยกบ้านโนน
สวรรค์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น ้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที ่องค์การบริหารส่วนตำบล            
คอนฉิมกำหนด  
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแล้ว               
แต่กรณี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ ่มเติม              
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 7 
(กองช่าง) 

      

   
ค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ 4               
สายสามแยกนานายสุภีร์ ถึงสามแยกบ้านถลุงเหล็ก 

จำนวน 150,000 บาท 

    

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านดงบัง 
หมู่ที่ 4 สายสามแยกนานายสุภีร์ ถึงสามแยกบ้านถลุงเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 170 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมกำหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่
กรณ ี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ ่มเติม   
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 8 
(กองช่าง) 
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ค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 
สายนานายศิริ เขียวชัยภูมิ ถึง นานายสงคราม ชำกุล 

จำนวน 150,000 บาท 

    

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านโนนเก่า
น้อย หมู่ที่ 8 สายนานายศิริ เขียวชัยภูมิ ถึง นานายสงคราม ชำกุล 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตรหนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแล้ว                 
แต่กรณี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ ่มเติม    
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 16 
(กองช่าง) 

      

   
ค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 
สายลำห้วยข้ีนาคตอนล่าง ถึงบ้านดอนโจดตอนบน 

จำนวน 50,000 บาท 

    

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านโนน
เก่าน้อย หมู่ที่ 8 สายลำห้วยขี้นาคตอนล่าง ถึงบ้านดอนโจดตอน
บน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบล คอนฉิมกำหนด  
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแล้ว                
แต่กรณี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ ่มเติม              
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 15 
(กองช่าง) 

      

   

ค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 
สายลำห้วยหนองเอี่ยนด้านทิศตะวันออกจากนานางเก่ง                   
ถึงนานางเรียบ พื้นไธสงค์ 

จำนวน 70,000 บาท 

    

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 3 สายลำห้วยหนองเอี่ยนด้านทิศตะวันออกจากนา
นางเก่ง ถึงนานางเรียบ พื ้นไธสงค์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร                 
ยาว 410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก           
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ไม่น้อยกว่า 82 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมกำหนด  
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแล้ว                
แต่กรณี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ ่มเติม               
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 5 (กองช่าง)  

   
ค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 
สายบ้านโนนใหญ่ เชื่อมลำห้วยแก 

จำนวน 133,000 บาท 

    

  

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้าน                
โนนใหญ่ หมู่ที่ 2 สายบ้านโนนใหญ่ เชื่อมลำห้วยแก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉล ี ่ย 0.05 เมตร หร ือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมกำหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแล้ว                 
แต่กรณี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ ่มเติม               
ครัง้ที่ 1 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 3 
(กองช่าง) 

      

   
ค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 
สายวัดกู่แก้ว เชื่อมถนนบ้านป่าแดง 

จำนวน 67,000 บาท 

    

  

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้าน             
โนนใหญ่ หมู่ที่ 2 สายวัดกู่แก้ว เชื่อมถนนบ้านป่าแดง ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 78 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบรูป
รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมกำหนด  
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแล้ว                 
แต่กรณี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ ่มเติม           
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 4 
(กองช่าง) 
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   ค่าปรับปรุงระบบประปา บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 จำนวน 100,000 บาท 

    

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา บ้านโคกสว่าง หมู่ที ่ 7 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที ่องค์การบริหารส่วนตำบล             
คอนฉิมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแล้ว                 
แต่กรณี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ ่มเติม                  
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 6 
(กองช่าง) 

      

  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       
   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 24,000 บาท 

    

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2 /ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองช่าง) 

      

 

 


