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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย
อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 35,370,738.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 36,790,832.74 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,968,388.46 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
2,475,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 25,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 27,498,131.77 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 12,062.47 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 4,519.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 124,192.87 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 84,290.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,949,210.04 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 12,323,856.49 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 40,824.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 24,961,572.35 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 8,253,724.30 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,864,287.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,913,205.91 บาท

งบลงทุน จํานวน 208,280.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,722,075.14 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 40,824.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

หนา  4



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 12,062.47 98,000.00 128,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

4,519.90 38,500.00 38,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 124,192.87 250,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 84,290.00 160,500.00 160,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 225,065.24 547,000.00 576,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,949,210.04 15,953,000.00 16,723,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,949,210.04 15,953,000.00 16,723,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 12,323,856.49 12,000,000.00 12,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,323,856.49 12,000,000.00 12,000,000.00

รวม 27,498,131.77 28,500,000.00 29,300,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,253,724.30 8,615,400.00 8,685,300.00

งบบุคลากร 9,864,287.00 10,948,500.00 10,810,420.00

งบดําเนินงาน 2,913,205.91 5,518,700.00 5,573,080.00

งบลงทุน 208,280.00 517,400.00 3,277,200.00

งบเงินอุดหนุน 3,722,075.14 2,900,000.00 934,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 20,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 24,961,572.35 28,500,000.00 29,300,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย
อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย
อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,792,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 729,620

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,650,420

แผนงานสาธารณสุข 802,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 654,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 250,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 260,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,299,300

แผนงานการเกษตร 176,720

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,685,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,300,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,685,300 8,685,300
    งบกลาง 8,685,300 8,685,300

หน้า : 1/8
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,459,920 389,400 2,112,960 50,000 7,012,280
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,620,720 0 0 0 1,620,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,839,200 389,400 2,112,960 50,000 5,391,560

งบดําเนินงาน 1,303,060 75,800 349,000 0 1,727,860
    คาตอบแทน 184,000 55,800 119,000 0 358,800

    คาใช้สอย 500,000 20,000 185,000 0 705,000

    คาวัสดุ 286,560 0 45,000 0 331,560

    คาสาธารณูปโภค 332,500 0 0 0 332,500

งบลงทุน 0 0 22,000 0 22,000
    คาครุภัณฑ 0 0 22,000 0 22,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 0 20,000
    รายจายอื่น 20,000 0 0 0 20,000

รวม 5,792,980 465,200 2,483,960 50,000 8,792,140

หน้า : 2/8
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 475,620 475,620
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 475,620 475,620

งบดําเนินงาน 232,000 232,000
    คาตอบแทน 82,000 82,000

    คาใช้สอย 140,000 140,000

    คาวัสดุ 10,000 10,000

งบลงทุน 22,000 22,000
    คาครุภัณฑ 22,000 22,000

รวม 729,620 729,620

หน้า : 3/8
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 902,000 407,520 1,309,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 902,000 407,520 1,309,520

งบดําเนินงาน 249,800 999,100 1,248,900
    คาตอบแทน 108,800 0 108,800

    คาใช้สอย 65,000 500,100 565,100

    คาวัสดุ 76,000 499,000 575,000

งบลงทุน 0 168,000 168,000
    คาครุภัณฑ 0 168,000 168,000

งบเงินอุดหนุน 0 924,000 924,000
    เงินอุดหนุน 0 924,000 924,000

รวม 1,151,800 2,498,620 3,650,420

หน้า : 4/8
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 802,000 802,000
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใช้สอย 682,000 682,000

รวม 802,000 802,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 594,600 594,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 594,600 594,600

งบดําเนินงาน 59,900 59,900
    คาตอบแทน 34,900 34,900

    คาใช้สอย 25,000 25,000

รวม 654,500 654,500

หน้า : 5/8
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 250,000 250,000
    คาใช้สอย 250,000 250,000

รวม 250,000 250,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 160,000 260,000
    คาใช้สอย 100,000 160,000 260,000

รวม 100,000 160,000 260,000

หน้า : 6/8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,246,680 0 1,246,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,246,680 0 1,246,680

งบดําเนินงาน 987,420 0 987,420
    คาตอบแทน 170,000 0 170,000

    คาใช้สอย 539,420 0 539,420

    คาวัสดุ 278,000 0 278,000

งบลงทุน 22,000 3,043,200 3,065,200
    คาครุภัณฑ 22,000 0 22,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 3,043,200 3,043,200

รวม 2,256,100 3,043,200 5,299,300

หน้า : 7/8
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 171,720 171,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 171,720 171,720

งบดําเนินงาน 5,000 5,000
    คาตอบแทน 5,000 5,000

รวม 176,720 176,720

หน้า : 8/8
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5,017.34 5,089.55 90,000.00 33.33 % 120,000.00
     ภาษีป้าย 5,618.50 6,972.92 8,000.00 0.00 % 8,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 10,635.84 12,062.47 98,000.00 128,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,076.70 2,007.90 2,000.00 2.50 % 2,050.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 700.00 922.00 2,000.00 -2.50 % 1,950.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 170.00 350.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,128.80 700.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 23,184.00 0.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

4,400.00 200.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 350.00 340.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 31,009.50 4,519.90 38,500.00 38,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 191,714.99 124,192.87 250,000.00 0.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 191,714.99 124,192.87 250,000.00 250,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 2,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 99.00 20.00 500.00 0.00 % 500.00
     เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 120,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 108,430.00 82,270.00 140,000.00 -85.71 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 108,529.00 84,290.00 160,500.00 160,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 478,880.79 507,485.17 550,000.00 -5.55 % 519,500.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,718,694.84 9,433,488.51 10,073,000.00 9.04 % 10,984,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,568,503.16 1,727,752.76 1,850,000.00 -5.95 % 1,740,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 90,823.66 91,645.58 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,738,828.75 2,872,900.96 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 43,353.24 43,598.74 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 24,335.74 15,861.32 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

188,726.00 256,477.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,852,146.18 14,949,210.04 15,953,000.00 16,723,500.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 11,974,925.00 12,323,856.49 12,000,000.00 0.00 % 12,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 11,974,925.00 12,323,856.49 12,000,000.00 12,000,000.00
รวมทุกหมวด 26,168,960.51 27,498,131.77 28,500,000.00 29,300,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย

อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,300,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 128,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 38,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,050 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,950 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 160,500 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 120,000 บาท

ตั้งรับไว้เนื่องจากมีรายได้จากเงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,723,500 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 519,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,984,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,740,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 12,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,000,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 76,676 54,117 92,000 19.46 % 109,900

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,480 3,524 4,000 10 % 4,400

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,691,200 5,755,200 6,425,200 3.5 % 6,650,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,024,800 1,046,400 1,339,200 -6.66 % 1,250,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 36,000 60,000 0 % 60,000

เงินสํารองจาย 148,184.7 973,463.3 700,000 -71.43 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 330,000 4.85 % 346,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย์

62,000 62,000 62,000 0 % 62,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย์
อําเภอปกธงชัย    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

157,090 323,020 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 1,000 0 % 1,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 1,000 0 % 1,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมงบกลาง 7,199,430.7 8,253,724.3 9,015,400 8,685,300
รวมงบกลาง 7,199,430.7 8,253,724.3 9,015,400 8,685,300
รวมงบกลาง 7,199,430.7 8,253,724.3 9,015,400 8,685,300

รวมแผนงานงบกลาง 7,199,430.7 8,253,724.3 9,015,400 8,685,300
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,540,800 1,520,160 735,300 27.29 % 936,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 2,204,880 1,420,020 1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,857,644 2,829,421 2,122,920 5.78 % 2,245,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 641,920 324,000 3.59 % 335,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 39,980 36,000 33.33 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,427,644 3,721,321 2,692,920 2,839,200
รวมงบบุคลากร 4,653,164 5,926,201 4,112,940 4,459,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

22,800 58,300 405,000 -80.25 % 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 58,000 121,000 72,000 0 % 72,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 27,000 0 % 27,000

รวมค่าตอบแทน 112,680 209,398.5 514,000 184,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 59,710.4 101,435.9 250,000 -40 % 150,000

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) : 
พนักงานกู้ชีพ

382,510 332,050 432,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 6,595 9,440 30,000 -33.33 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเป็น
วันสําคัญของทางราชการ

21,310 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักร

141,309 71,312 300,000 -73.33 % 80,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

2,000 1,000 0 0 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และเลือกตั้งซอม
สมาชิกท้องถิ่น

0 0 350,000 -94.29 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน 
สมาชิกสภา และผู้นําท้องถิ่น

78,760 97,575 170,000 -11.76 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 66,118.52 30,334.88 70,000 -14.29 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 758,312.92 643,147.78 1,602,000 500,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 79,845 52,250 50,000 -20 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 22,920 8,260 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 55,000 9.09 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 92,200.06 86,798.94 150,000 -20 % 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,885 14,865 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,405 39,800 40,000 -25 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 31.2 % 6,560

รวมค่าวัสดุ 244,255.06 201,973.94 330,000 286,560
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 146,094.88 132,150.72 150,000 33.33 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,640 6,510 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการโทรศัพท์ 1,887.48 2,725.5 4,500 0 % 4,500

คาบริการไปรษณีย์ 1,113 278 3,000 0 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 84,608 87,497 90,000 0 % 90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 240,343.36 229,161.22 282,500 332,500
รวมงบดําเนินงาน 1,355,591.34 1,283,681.44 2,728,500 1,303,060

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลม 0 0 19,900 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 0 3,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 4,500 0 0 % 0

ถังเก็บน้ํา 0 14,980 0 0 % 0

ปมน้ําแบบอัตโนมัติ 0 9,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 0 23,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้ทําน้ําเย็น 0 6,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 2,600 0 0 % 0

จอแสดงภาพ 0 3,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 98,280 19,900 0
รวมงบลงทุน 0 98,280 19,900 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอปกธงชัย 

0 10,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอปกธงชัย

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 10,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างสํารวจความพึงพอใจในการให้
บริการสาธารณะของประชาชนตอ อบต
.เกษมทรัพย์

0 0 0 100 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,008,755.34 7,318,162.44 6,871,340 5,792,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 323,640 0 369,500 5.39 % 389,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 323,640 0 369,500 389,400
รวมงบบุคลากร 323,640 0 369,500 389,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,000 1,400 % 15,000

คาเชาบ้าน 36,000 0 60,000 -40 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,800 0 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 39,550 0 65,800 55,800
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักร

10,980 0 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 10,980 0 40,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 50,530 0 105,800 75,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 374,170 0 475,300 465,200

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 908,939 883,800 1,149,480 2.56 % 1,178,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

19 0 0 0 % 0

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 260,280 280,020 293,580 4.93 % 308,040

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 507,600 529,880 553,320 5.55 % 584,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,960 9,400 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,740,798 1,745,100 2,038,380 2,112,960
รวมงบบุคลากร 1,740,798 1,745,100 2,038,380 2,112,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,000 3,900 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 30,000 140 % 72,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 2,850 0 38,000 119,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,822.36 170 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักร

72,000 62,506 100,000 -50 % 50,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 100,000 0 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100 3,456 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 73,922.36 66,132 235,000 185,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,026.85 18,045 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,925 24,690 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 51,951.85 42,735 45,000 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 128,724.21 108,867 318,000 349,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

21,300 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,300 17,000 7,500 22,000
รวมงบลงทุน 36,300 17,000 7,500 22,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,905,822.21 1,870,967 2,363,880 2,483,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 52,180 -4.18 % 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 52,180 50,000
รวมงบบุคลากร 0 0 52,180 50,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 52,180 50,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,288,747.55 9,189,129.44 9,762,700 8,792,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต์

9,825 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,825 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 9,825 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 9,825 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานเทศกิจ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 56,100 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 56,100 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 56,100 0 0 0

รวมงานเทศกิจ 56,100 0 0 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 291,300 5.71 % 307,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 46,000 218 % 146,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 7,140 200 % 21,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 344,440 475,620
รวมงบบุคลากร 0 0 344,440 475,620

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,000 3,900 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเชาบ้าน 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 43,000 82,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักร

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข
อุบัติภัยธรรรมชาติตาง ๆ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลเกษม
ทรัพย์

0 0 32,500 -38.46 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารสวนตําบลเกษม
ทรัพย์ (หลักสูตรทบทวน)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต์

0 19,300 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 19,300 82,500 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง 4,750 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 4,750 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 4,750 19,300 135,500 232,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 6,000

โต๊ะทํางานสํานักงาน 0 0 0 100 % 16,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา 0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกสํานักงาน

0 0 45,600 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว 0 0 3,200 -100 % 0

อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง

0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 8,000 73,300 22,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบลงทุน 0 8,000 73,300 22,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4,750 27,300 553,240 729,620
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 70,675 27,300 553,240 729,620

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 800,020 865,080 643,200 5.72 % 680,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 229,960 238,100 170,800 5.39 % 180,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 14,460 8,606 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,086,440 1,153,786 856,000 902,000
รวมงบบุคลากร 1,086,440 1,153,786 856,000 902,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,000 2,900 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 35,000 42,000 60,000 20 % 72,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,200 14.29 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 39,200 46,200 66,200 108,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 1,400 25,000 -40 % 15,000

จ้างเหมากั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เกษมทรัพย์

0 49,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักร

42,784 0 78,000 -48.72 % 40,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

247,940 303,370 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,998 9,501 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 293,722 363,271 118,000 65,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,147 18,774.45 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,915 14,755 10,000 50 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาอาหารเสริม (นม) 408,743.68 435,444.92 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 6,639.35 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,940 24,780 30,000 0 % 30,000

วัสดุการศึกษา 2,185 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 485,570.03 493,754.37 91,000 76,000
รวมงบดําเนินงาน 818,492.03 903,225.37 275,200 249,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติด
ผนัง

0 28,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 2,900 0 0 % 0

พัดลมตั้งพื้น 2,580 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 17,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 8/8/2565  09:29 หน้า : 19/44

หนา 42



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

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,580 52,200 0 0
รวมงบลงทุน 2,580 52,200 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

790,200 810,640 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 790,200 810,640 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 790,200 810,640 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,697,712.03 2,919,851.37 1,131,200 1,151,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 270,300 6.37 % 287,520

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 0 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 390,300 407,520
รวมงบบุคลากร 0 0 390,300 407,520

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก 0 0 22,000 -100 % 0

จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก 0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักร

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 3,000 -100 % 0

โครงการฝึกศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

5,580 0 10,000 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสงเสริมทักษะด้านวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 266,000 13.57 % 302,100

รวมค่าใช้สอย 5,580 0 346,000 500,100
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 470,000 6.17 % 499,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 470,000 499,000
รวมงบดําเนินงาน 5,580 0 816,000 999,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเลนสนามกลางแจ้ง 0 0 0 100 % 168,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 168,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 168,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรง
เรียนสังกัดสพฐ.(โรงเรียนวัดหลุมข้าว  และ
โรงเรียนบ้าน นางเหริญ)

0 0 882,000 4.76 % 924,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 882,000 924,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 882,000 924,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,580 0 2,088,300 2,498,620
รวมแผนงานการศึกษา 2,703,292.03 2,919,851.37 3,219,500 3,650,420

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 0 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) : 
พนักงานกู้ชีพ

0 0 0 100 % 432,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จ้างเหมาสํารวจจํานวนสุนัข/แมว 0 0 7,100 0 % 7,100

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการดําเนินงานตามแนวทางพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 180,000 0 % 180,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาพิษสุนัขบ้า 34,340 37,725 40,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาโรคไข้
เลือดออก

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการเฝ้าระวังแก้ไขและป้องกันปญหา
โรคติดตอและ โรคไมติดตอ

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 22,900 0 % 22,900

โครงการหมูบ้านต้นแบบคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน

25,350 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 59,690 37,725 340,000 682,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 30,000 0
รวมงบดําเนินงาน 59,690 37,725 490,000 802,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 58,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 58,000 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 117,690 37,725 490,000 802,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 117,690 37,725 490,000 802,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 346,020 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 154,780 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 4,640 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 505,440 0 0 0
รวมงบบุคลากร 505,440 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,180 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 5,180 0 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักร

20,276 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,276 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 25,456 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 530,896 0 0 0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 396,100 5.06 % 416,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 172,500 3.44 % 178,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 568,600 594,600
รวมงบบุคลากร 0 0 568,600 594,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 18,500 -19.46 % 14,900

รวมค่าตอบแทน 0 0 19,500 34,900
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มี
รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง

0 0 3,000 66.67 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 3,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 22,500 59,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 7,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 7,500 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 598,600 654,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 530,896 0 598,600 654,500

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 661,320 717,780 756,800 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 256,800 263,080 306,360 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 22,620 16,340 16,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 982,740 1,039,200 1,121,160 0
รวมงบบุคลากร 982,740 1,039,200 1,121,160 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

68,650 25,500 70,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 38,620 36,185 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 107,270 61,685 120,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 55,000 3,838 180,000 -100 % 0

จ้างเหมาพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า 0 0 30,000 -100 % 0

จ้างเหมาพนักงานซอมไฟฟ้าสาธารณะ 0 0 108,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักร

4,876 2,176 12,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,870 183,050 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 68,746 189,064 480,500 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 15,000 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 37,245 143,948 150,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,387 6,136 8,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 38,632 165,084 228,000 0
รวมงบดําเนินงาน 214,648 415,833 828,500 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 6,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 6,300 7,500 0
รวมงบลงทุน 0 6,300 7,500 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตทอเมนน้ําประปาสวน
ภูมิภาค บ้านโคกนางเหริญ 
หมูที่ 7 ตําบลเกษมทรัพย์

224,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตทอเมนน้ําประปาสวน
ภูมิภาค บ้านปอนางเหริญ 
หมูที่ 6 ตําบลเกษมทรัพย์ 

275,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปา สวนภูมิภาค บ้าน
เกานางเหริญ หมูที่ 5 ตําบลเกษมทรัพย์ 
อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

0 598,943.42 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปา สวนภูมิภาค บ้าน
โคก นางเหริญ หมูที่ 7 ตําบล เกษมทรัพย์ 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 259,000 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปา สวนภูมิภาค บ้าน
ทาเยี่ยม หมูที่ 3 ตําบลเกษมทรัพย์  อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 317,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการขยายเขตประปา สวนภูมิภาค บ้าน
หนองศาลา  หมูที่ 1 ตําบลเกษมทรัพย์ 
อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

0 1,718,596 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 499,000 2,893,539.42 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 499,000 2,893,539.42 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,696,388 4,354,872.42 1,957,160 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 27,600 0 0 0 % 0

จ้างเหมาพนักงานซอมไฟฟ้าสาธารณะ 0 85,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 27,600 85,500 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 59,120 49,084.1 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 59,120 49,084.1 0 0
รวมงบดําเนินงาน 86,720 134,584.1 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ หมู 
4 บ้านหลุมข้าว

0 7,895.72 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค บ้าน
เกษม หมูที่ 2 ตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 603,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค บ้าน
เกานางเหริญ หมูที่ 5 ตําบลเกษมทรัพย์ 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 180,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค บ้าน
โคกนางเหริญ หมูที่ 7 ตําบลเกษมทรัพย์ 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 440,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค บ้าน
ดอนมะเฟอง หมูที่ 8 ตําบลเกษมทรัพย์ 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 473,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค บ้าน
หนองศาลา หมูที่ 1 ตําบลเกษมทรัพย์ 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 322,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 7,895.72 2,018,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 7,895.72 2,018,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 86,720 142,479.82 2,018,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,783,108 4,497,352.24 3,975,160 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาการตั้ง
ครรภ์ไมพร้อมในวัยรุน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

0 0 15,000 -100 % 0

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

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อลด
รายจาย เพิ่มรายได้

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คน
พิการ คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ไร้ที่พึ่ง
ทางสังคม

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเสริมครอบครัวอบอุนสร้างชุมชน
เข้มแข็ง

0 0 21,000 -4.76 % 20,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุมผู้นําชุมชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 116,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 116,000 250,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 116,000 250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 116,000 250,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลเกษมทรัพย์

99,985 0 35,000 185.71 % 100,000

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจําศูนย์กีฬา 
อบต.เกษมทรัพย์

50,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 149,985 0 35,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 149,985 0 35,000 100,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เก้าอี้กรรมการตะกร้อ 0 9,500 0 0 % 0

เก้าอี้กรรมการรวอลเลย์บอล 0 11,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 21,000 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 149,985 21,000 35,000 100,000

วันที่พิมพ : 8/8/2565  09:29 หน้า : 36/44

หนา 59



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา

0 0 30,000 33.33 % 40,000

โครงการกิจกรรมฉลองวันแหงชัยชนะของ
ทานท้าวสุรนารี

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมงานผ้าไหมและของดี
เมืองโคราช

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงตําบล
เกษมทรัพย์

9,950 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมปราชญ์และภูมิปญญาท้อง
ถิ่น

13,680 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 23,630 0 50,000 160,000
รวมงบดําเนินงาน 23,630 0 50,000 160,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 23,630 0 50,000 160,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 173,615 21,000 85,000 260,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 793,320

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 387,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,246,680
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,246,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 170,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 180,000

จ้างเหมาพนักงานซอมไฟฟ้าสาธารณะ 0 0 0 100 % 159,420

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 180,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 539,420
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 278,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 987,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 22,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,256,100
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต
.เกษมทรัพย์ หมูที่ 1 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 100 % 706,600

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางบ้านนายชัชวาลย์) บ้านดอน
มะเฟอง หมูที่ 8 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 100 % 238,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางหนองกลาง) บ้านเกานางเหริญ
หมูที่ 5 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 100 % 494,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 
(สายทางทุงลี) หมูที่ 4 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 100 % 488,400

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายทางศาลา SML) บ้านโคก
นางเหริญ หมูที่ 7 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 100 % 400,700

โครงการกอสร้างโรงจอดรถ อบต.เกษม
ทรัพย์ 

0 0 450,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก 
(สายทางทุงงาม) บ้านตะคร้อ หมูที่ 9 ตําบล
เกษมทรัพย์

0 0 0 100 % 244,900

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต
.เกษมทรัพย์ หมูที่ 1 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 100 % 429,400

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 490,000 3,043,200
รวมงบลงทุน 0 0 490,000 3,043,200

รวมงานก่อสร้าง 0 0 490,000 3,043,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 490,000 5,299,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 149,270 0 165,900 3.51 % 171,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,150 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 0 165,900 171,720
รวมงบบุคลากร 159,420 0 165,900 171,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,000 400 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 1,000 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 9,980 9,990 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 9,980 9,990 0 0
รวมงบดําเนินงาน 9,980 9,990 1,000 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 0 5,500 0 0 % 0

เลื่อยโซยนต์ 0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 9,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 5,500 17,500 0
รวมงบลงทุน 0 5,500 17,500 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 169,400 15,490 184,400 176,720
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นอาสา "สร้างป่า รักษ์น้ํา" 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 5,000 -100 % 0

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

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 10,000 0
รวมแผนงานการเกษตร 169,400 15,490 194,400 176,720

รวมทุกแผนงาน 21,036,854.28 24,961,572.35 28,500,000 29,300,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย

อําเภอปกธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,300,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,685,300 บาท
งบกลาง รวม 8,685,300 บาท

งบกลาง รวม 8,685,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 109,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของคาจ้างพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง การจายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562       
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (สํานักปลัด) 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้
ความคุ้มครองพนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย
ถึงแกความตายหรือสูญหาย เนื่องจากการทํางานให้แก 
อบต.เกษมทรัพย โดยจายเงินสมทบเข้ากองทุนเงิน
ทดแทน 1 ครั้งตอป คํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคา
จ้างพนักงานจ้างโดยประมาณทั้งป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท0808./ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (สํานักปลัด) 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,650,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการ
ให้แกผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ที่ได้ ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (สํานักปลัด) 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,250,000 บาท

-เพื่อจายเงินสงเคราะหเป็นเบี้ยยังชีพความพิการให้แกคนพิการ
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ  โดยคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความ
พิการที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป คนละ 800 บาทตอเดือน 
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2557) และคนพิการ
ที่มีอายุต่ํากวา 18 ป คนละ 1,000 บาทตอเดือน 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (สํานักปลัด) 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดสให้แก
ผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและ
รายได้ไมเพียงพอ ตอการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส
ที่มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ย ยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (สํานักปลัด) 
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป 
โดยนําเงินสํารองจายไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิด
สาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาปญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-ระเบียบฯ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) (ทุกสวนราชการ)

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 346,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ทุกประเภทตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ยกเว้น
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงิน
อุดหนุนไมต้องนํามารวมคํานวณ 
-เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับ
ในงบประมาณรายจายประจําป สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลว. 23 พฤศจิกายน 2564 
(แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) (สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลเกษม
ทรัพย

จํานวน 62,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไมน้อยกวา
ร้อยละ 40 ของเงินคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) ถือปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาาณขององค
กรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/
ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
(แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) (สํานักปลัด)

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษให้แกข้าราชการพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งเสียชีวิตในระหวางรับราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
ให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.3/ ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป 
บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) (สํานักปลัด)
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษให้แกพนักงานจ้าง ซึ่งเสียชีวิต
ในระหวางปฏิบัติหน้าที่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
ให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.3/ ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
(แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) (สํานักปลัด)

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษให้แกลูกจ้างประจํา ซึ่งเสียชีวิต
ในระหวางรับราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
ให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.3/ ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
(แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) (สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 5,792,980 บาท

งบบุคลากร รวม 4,459,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,620,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกนายก อบต. และ
รองนายกอบต. ดังนี้ 

1) นายก อบต. จํานวน 1 คน
อัตราเดือนละ 20,400 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท

2) รองนายก อบต. จํานวน 2 คน
อัตราเดือนละ 11,220 บาท x 2 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงให้แกนายก อบต. 
และรองนายก อบต. ดังนี้ 

1) นายก อบต. จํานวน 1 คน
          อัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
          เป็นเงิน 21,000 บาท

2) รองนายก อบต. จํานวน 2 คน
          อัตราเดือนละ 880 บาท x 2 จํานวน 12 เดือน
          เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินตอบแทนพิเศษ ให้แก นายก อบต
. และรองนายก อบต. ดังนี้ 

1) นายก อบต. จํานวน 1 คน
          อัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
          เป็นเงิน 21,000 บาท

2) รองนายก อบต. จํานวน 2 คน
          อัตราเดือนละ 880 บาท x 2  จํานวน 12 เดือน
          เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แก เลขานุการ นายก อบต
.จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 86,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 936,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แก 
1. ประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา

เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 134,640 บาท

2. รองประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 110,160 บาท

3. สมาชิกสภา อบต. จํานวน 11 อัตรา
เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน x 7อัตรา
เป็นเงิน 604,800 บาท

4. เลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 86,400 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,839,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,245,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แก ปลัด อบต. 
(ระดับกลาง) 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
3. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบลได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง จํานวน 2 อัตรา ได้แก
1) ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2) ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด
ตามแผนอัตรากําลังของ อบต.เกษมทรัพย
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 335,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 
ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงาน
จ้าง ตามแผนอัตรากําลังของ อบต. เกษมทรัพย
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่มท0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,303,060 บาท
ค่าตอบแทน รวม 184,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น
(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ อปท. พ.ศ. 2557 
(2) เงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการ
ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
(3) คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง อัตราคาใช้จาย
เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กําหนด
(4) คาตอบแทนอื่น ๆ และคาใชจายอื่น ตามที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนดไว้ ฯลฯ 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงาน
สวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0679ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 27,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการ/
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ 
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 8/8/2565  11:52:07 หน้า : 12/70

หนา 79



ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
ได้แก คาจ้างเหมาถายเอกสาร หรือเข้าเลมหนังสือ, คาซักฟอก,
คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพยสิน, คาโฆษณาและเผยแพร, 
คาประกันภัยรถยนต, คาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนการ
จ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด 
จ้างเหมาภารโรง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนตฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4759 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและให้หมายรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณี
ที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม 
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น เป็นต้น 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การ
แถลงขาวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น การมอบเงินหรือ
สิ่งของบริจาคให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา
อบต. หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบ กฎหมายกําหนด 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และเลือกตั้งซอมสมาชิกท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนง
ที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม และกรณีอื่น ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย) 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 25564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา และผู้นํา
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภา และผู้นําท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุด
เสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษา
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวาเดิม ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติเชน รถยนตสวนกลาง อาคารตาง ๆ 
เครื่องคอมพิวเตอร โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2909ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 286,560 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง
ฮอรนลําโพง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง กระติกน้ําร้อน 
   กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง
   ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง โดยมีหลักการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟลมกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น โดยมีหลักการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล
น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก 
ป้ายประชาสัมพันธฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด
เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรโดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดรฟ แป้นพิมพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)
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วัสดุอื่น จํานวน 6,560 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 332,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สํานักงาน/ที่ทําการ อบต.เกษมทรัพย 
หรือในที่สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลเกษมทรัพย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 4,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน ของสํานักงาน
อบต.เกษมทรัพย  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 1551ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ได้แก 
คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร 
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอรเน็ต ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียม
ที่เกี่ยวข้องระบบ CLOUD , HOSTING 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอปกธงชัย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แกเทศบาลตําบล
ปกธงชัย ตามโครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือเทศบาลตําบล
ปกธงชัย ที่ นม 55901/ว 180 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของประชาชน
ตอ อบต.เกษมทรัพย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สาธารณะของประชาชนตอ อบต.เกษมทรัพย ฯลฯ  
- ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว141  ลงวันที่  30  มิ.ย. 2548  
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 465,200 บาท
งบบุคลากร รวม 389,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 389,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 389,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ตามแผนอัตราของ
องคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 75,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป)สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
(สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวน
ท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการ/
พนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ อปท. พ.ศ. 2563
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางเแผนสถิติและวิชาการ)
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ของพนักงานสวนตําบล 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,483,960 บาท
งบบุคลากร รวม 2,112,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,112,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,178,880 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก ผู้อํานวยการกองคลัง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 308,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา ตามแผนอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 584,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรา
กําลัง 
ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 349,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 119,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานสวนตําบล  ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงาน
สวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการ/
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ 
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
ได้แก คาจ้างเหมาถายเอกสาร หรือเข้าเลมหนังสือ, คาซักฟอก,
คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพยสิน, คาโฆษณาและเผยแพร, 
คาประกันภัยรถยนต, คาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนการ
จ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ของ อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4759 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา
อบต. หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบ กฎหมายกําหนด 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
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โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ของ 
อบต.เกษมทรัพย ประจําปงบประมาณ 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566-2570
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ประจําปงบประมาณ 2566 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินของ อปท. พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566-2570
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุด
เสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษา
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวาเดิม ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติเชน รถยนตสวนกลาง อาคารตาง ๆ 
เครื่องคอมพิวเตอร โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2909ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรโดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดรฟ แป้นพิมพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง(Turbo Boost หรือ Max Boost)โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ(Level)เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 8MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366x768 Pixel
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือVGAจํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth 
-ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร (ข้อ 12) ฉบับเดือน ธันวาคม 
2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 50,000 บาท
งบบุคลากร รวม 50,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 50,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน) (สํานักปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 729,620 บาท

งบบุคลากร รวม 475,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 475,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 307,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ตามแผน
อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 146,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรา
กําลังขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 21,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่มท0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 232,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ อปท. พ.ศ. 2557 
(2) คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามที่ระเบียบกําหนดไว้
(3) คาตอบแทนอื่น ๆ และคาใชจายอื่น ตามที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนดไว้ ฯลฯ 
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) (สํานักปลัด)
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คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงาน
สวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0679ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นตาม
ระเบียบ กฎหมายกําหนด 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยธรรรมชาติตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
แก้ไขอุบัติภัยธรรรมชาติตาง ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลเกษมทรัพย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
ประจําปงบประมาณ 2566
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสําหรับฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองคการบริหาร
สวนตําบลเกษมทรัพย (หลักสูตรทบทวน)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย 
(หลักสูตรทบทวน)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) (สํานักปลัด)
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โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุด
เสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษา
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวาเดิม ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติเชน รถยนตสวนกลาง อาคารตาง ๆ 
เครื่องคอมพิวเตอร โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยมีหลักการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน วาลวน้ําดับเพลิง ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง
  อุปกรณดับไฟป่า (เชน สายฉีด, ถัง, ไม้ตบไฟ) ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยและบรรเทา
สาธารณภัย) (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีขนาดความยาว 53 ซม. กว้าง 53 ซม. สูง 108-116 ซม.
- เบาะหนังพียู
- พนักพิงกลางหลัง ปรับระดับสูงต่ําได้
- ขาเป็นเหล็ก ล้อเลื่อน หมุน 360 องศาได้
- โครงเหล็กชุบโครเมียม ล้อไนลอน พลาสติก
ตั้งจายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) (สํานักปลัด)
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โต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 2 ชุด
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- โต๊ะทํางาน ขนาดยาว 160 ซม. กว้าง 115.5 ซม. สูง 75 ซม.
- โครงสร้างโต๊ะผลิตจากปาติเกิ้ลบอรด/ปดผิวเมลามีนทั้งตัว
- ท๊อปโต๊ะขนาดยาว 160 ซม. กว้าง 60 ซม. สูง 75 ซม.
- โต๊ะข้าง ขนาดยาว 115.5 ซม. กว้าง 40 ซม. สูง 64 ซม.
- ลิ้นชักเก็บของ 3 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อก
- ด้านบนเจาะเป็นชองไว้สําหรับเชื่อมตอสายจอและเครื่อง CPU
- โต๊ะข้าง สามารถติดตั้งได้ทั้งฝ่งซ้ายมือและขวามือ
- ฝ่งโต๊ะข้างเป็นชองเก็บของแบบบานเลื่อน
ตั้งจายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,151,800 บาท

งบบุคลากร รวม 902,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 902,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 680,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลังของ อบต.เกษมทรัพย ได้แก
- นักบริหารงานการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.3/ว293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ระดับต้น) 
จํานวน 3,500 บาท ตอเดือน 
- ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่22 ธันวาคม 2558 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 249,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ อปท. พ.ศ. 2557 
(2) เงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับ
พัสดุ และผู้ควบคุมงาน ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงาน
สวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0679ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการ/
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ 
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง ได้แก คาจ้างเหมาถายเอกสาร หรือเข้าเลมหนังสือ, 
คาซักฟอก, คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพยสิน, คาโฆษณาและ
เผยแพร, คาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่นๆที่เป็น
กิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา
อบต. หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบ กฎหมายกําหนด 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุด
เสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษา
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวาเดิม ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติเชน รถยนตสวนกลาง อาคารตาง ๆ 
เครื่องคอมพิวเตอร โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 76,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสิ้นปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ ซอง พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน แปรง  ไม้กวาด  สบู  ผงซักฟอก ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน ไม้ตาง ๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เลื่อย ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน สี ทินเนอร แปรงทาสี ตะปู  ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน ทอตาง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชนอุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน แป้นพิมพ เมนบอรด 
เม้าส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,498,620 บาท
งบบุคลากร รวม 407,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 407,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 287,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบลเกษมทรัพย ได้แก  
 - ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา               
(แผนงานการศึกษา,งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่มท0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 999,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,100 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
องคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(แผนงานการศึกษา ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
(แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใช้จายสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นของพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิอื่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และระเบียบกระรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 
(แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
ประจําป 2566 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
(แผนงานการศึกษา ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการฝึกศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม/โครงการ
ฝึกศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลเกษมทรัพย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสงเสริมทักษะด้านวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม/โครงการ
สงเสริมทักษะด้านวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 302,100 บาท

เพื่อจายเป็น
(1) คาสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดอบต.เกษมทรัพย ในอัตรามื้อละ 21 บาทตอคน 
จํานวน 245 วัน 
(2) คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดอบต.เกษมทรัพย 
(3) คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.เกษมทรัยพ ในอัตราคนละ 
200 บาท/ป 
(4) คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเ สังกัด อบต.เกษมทรัพย ในอัตรา
คนละ 200 บาท/ป 
(5) คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เกษมทรัพย ในอัตรา
คนละ 300 บาท/ป 
(6) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. เกษมทรัพย ในอัตรา
คนละ 430 บาท/ป 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 499,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัยใน 
ศพด., เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตราคนละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 คน จํานวน 260 วัน ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ได้แก โรงเรียนบ้านหลุมข้าว และโรงเรียนบ้านนางเหริญ 
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 168,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 168,000 บาท
ครุภัณฑการศึกษา

เครื่องเลนสนามกลางแจ้ง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจ้ง จํานวน 1 ชุด 
มีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
- ขนาดเมื่อติดตั้งแล้วกว้างไมน้อยกวา 3.4 เมตร ยาวไมน้อย
กวา 4.5 เมตรสูงไมน้อยกวา 2.3 เมตร ประกอบด้วย
- ตัวอุโมงคหลอขึ้นรูปสามารถเข้าออกได้ 2 ทาง  1  ชุด
- กระดานลื่นวนมีแกนกลางติดตั้งเหล็กกลม  1  ชุด
- กระดานลื่นรางคู  1  ชุด
- ผนังกันตกเพื่อป้องกันการพัดตกขณะเลน  1  ชุด
- บันได มีชั้นบันไดไมน้อยกวา 4 ชั้น  1  ชุด
- ชิงช้า 2 ที่นั่ง ทําจากพลาสติกร้อยโซจากเหล็กหุ้มยาว  1  ชุด
- ขาตั้งสถานีผลิตจากเหล็กกลอง  1  ชุด
- ขาตั้งประกอบชุดสถานี ผลิตจากเหล็กกลอง  1  ชุด
- พื้นสถานี 1 ชุด
- โครงสร้างเหล็กผลิตจากเหล็กและพลาสติก,เสาเหล็กกลอง
เหลี่ยมขนาดไมน้อยกวา 4.9x4.9 ซม. เสาเหล็กพนสีฝุ่น 
ไมเป็นสนิม,ชิ้นสวนเหล็กผลิตจากเหล็ก สีฝุ่นป้องกันสนิม
- ชิ้นสวนพลาสติกผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน ปลอดสารพิษ
ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 685-540
วัตถุประสงคของการจัดซื้อ
1. เพื่อชวยสงเสริมและกระตุ้นพัฒนาการด้านรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคมและสติปญญาของเด็กปฐมวัย
2. เพื่อให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย มีเครื่องเลน
ที่ปลอดภัย และเหมาะสมกับวัย
- ตั้งจายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 924,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 924,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ.(โรงเรียน
วัดหลุมข้าว  และโรงเรียนบ้าน นางเหริญ)

จํานวน 924,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ประจําป
งบประมาณ 2566 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้แก โรงเรียน
บ้านนางเหริญ และโรงเรียนวัดหลุมข้าว สําหรับเด็กอนุบาล 
และเด็ก ป.1 - ป.6 จํานวน 200 วัน 
ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุน ดังนี้
1. หนังสือโรงเรียนบ้านนางเหริญ ที่ ศธ 04064.110/89
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
2. หนังสือโรงเรียนวัดหลุมข้าว ที่ ศธ 04064.159/93 ลงวันที่
18 กรกฎาคม 2565
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 802,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 802,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น ในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสนท้องถิ่นและการเบิก
คาใช้จาย พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
(แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น) (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 682,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) : พนักงานกู้ชีพ จํานวน 432,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) : 
พนักงานกู้ชีพประจําตําบลเกษมทรัพย 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น) (สํานักปลัด)

จ้างเหมาสํารวจจํานวนสุนัข/แมว จํานวน 7,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาสํารวจจํานวนสุนัข/แมว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจําป
งบประมาณ 2566
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น) (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการการดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริ ด้านสาธารณสุข
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และ 
ดวนที่สุด ที่ มท0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น) (สํานักปลัด)
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โครงการเฝ้าระวังแก้ไขและป้องกันปญหาโรคติดตอและ โรคไม
ติดตอ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเฝ้าระวังแก้ไขและป้องกัน
ปญหาโรคติดตอและ โรคไมติดตอ) ประจําปงบประมาณ 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น) (สํานักปลัด)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 22,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปงบประมาณ 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น) (สํานักปลัด)

โครงการหมูบ้านต้นแบบคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการหมูบ้านต้นแบบคัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชน ประจําปงบประมาณ 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น) (สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 654,500 บาท

งบบุคลากร รวม 594,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 594,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 416,160 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้าราชการ
พนักงานสวนท้องถิ่น ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบลเกษมทรัพย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห) (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 178,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 
ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห) (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 59,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,900 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป)สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห) (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 14,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการ/
พนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563
(แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห) (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ของพนักงานสวนตําบล 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
(แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห) (สํานักปลัด)

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่พึ่ง

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห) (สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาการตั้งครรภไมพร้อมในวัยรุน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปญหา
การตั้งครรภไมพร้อมในวัยรุน ประจําปงบประมาณ 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปญหา
ยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได้ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได้ ประจําปงบประมาณ 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากจน ผู้ด้อย
โอกาส  ผู้ไร้ที่พึ่งทางสังคม

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่งทางสังคม
ประจําปงบประมาณ 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (สํานักปลัด)

โครงการเสริมครอบครัวอบอุนสร้างชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเสริมครอบครัวอบอุน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง ประจําปงบประมาณ 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (สํานักปลัด)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมผู้นําชุมชน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมผู้นําชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําปงบประมาณ 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

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

โครงการการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลเกษมทรัพย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด
ของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน รวมถึงการสงนักกีฬารุนเยาวชนหรือ
รุน
ประชาชนเข้ารวมการแขงขันโดยหนวยงานอื่นเป็นผู้จัด  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามกิจกรรม/โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการกิจกรรมฉลองวันแหงชัยชนะของทานท้าวสุรนารี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกิจกรรมฉลองวันแหงชัยชนะ
ของทานท้าวสุรนารี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดกิจกรรมงานผ้าไหมและของดีเมืองโคราช จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมงานผ้าไหมและ
ของดีเมืองโคราช
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงตําบลเกษมทรัพย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
ตําบลเกษมทรัพย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,256,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,246,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,246,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 793,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรา
กําลังขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) (กองชาง) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง 
-ถือปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) (กองชาง) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 387,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง สังกัดกองชาง 
ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) (กองชาง) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) (กองชาง) 
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งบดําเนินงาน รวม 987,420 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นของ อปท. พ.ศ. 2557 
(2) เงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับ
พัสดุ และผู้ควบคุมงาน  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนตําบล ที่มีสิทธิได้รับ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 539,420 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาพนักงานซอมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 159,420 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาซอมไฟฟ้าสาธารณะ 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว.4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) (กองชาง)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง ได้แก คาจ้างเหมาถายเอกสาร หรือเข้าเลมหนังสือ,
คาซักฟอก, คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน,คาโฆษณา
และเผยแพร คาจ้างออกแบบ,คาประกันภัยรถยนต,
คาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการ
ในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หรือผู้มี
สิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกําหนด                 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก อาคาร
ตาง ๆ เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2909ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 278,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัดฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) (กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
-วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปลั๊กไฟฟ้า สวิตไฟฟ้า ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง 
ฮอรนลําโพง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) (กองชาง)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน ไม้ตาง ๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เลื่อย 
เทปวัดระยะ สวานมือฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน สี ทินเนอร แปรงทาสี ตะปู ทราย 
ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถกระเช้าไฟฟ้า
และรถจักรยานยนตที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. เชน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) (กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564  ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด 
เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ดังนี้
- วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชนอุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล 
ฮารดดิสกไดรฟ แป้นพิมพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง(Turbo Boost หรือ Max Boost)โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ(Level)เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 8MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366x768 Pixel
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือVGAจํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth 
-ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร (ข้อ 12) ฉบับเดือน ธันวาคม 
2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) (กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 3,043,200 บาท
งบลงทุน รวม 3,043,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,043,200 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค อบต.เกษมทรัพย หมูที่ 1 
ตําบลเกษมทรัพย

จํานวน 706,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารอเนกประสงค อบต.เกษมทรัพย หมู
ที่ 1 ตําบลเกษมทรัพย โดยมีความกว้าง 6.00 เมตร ความ
ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างทั้งหมดไมน้อยกวา 54.00
 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการให้
เรียบร้อย กอสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและแบบแปลน อบต
.เกษมทรัพยกําหนดให้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง) (กองชาง)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนาย
ชัชวาลย) บ้านดอนมะเฟอง หมูที่ 8 ตําบลเกษมทรัพย

จํานวน 238,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้าน
นายชัชวาลย) บ้านดอนมะเฟอง หมูที่ 8 ตําบลเกษมทรัพย ความ
กว้าง 3.50 เมตร ความยาว 110.00 เมตร ความหนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างทั้งหมดรวมกันไมน้อยกวา 385.00
 ตารางเมตร ไหลทางงานดินถมพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
และป้ายโครงการให้เรียบร้อย กอสร้างตามรายละเอียดรูปแบบ
และแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย กําหนดให้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหนองกลาง) บ้าน
เกานางเหริญ
หมูที่ 5 ตําบลเกษมทรัพย

จํานวน 494,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง
หนองกลาง) บ้านเกานางเหริญ หมูที่ 5 ตําบลเกษมทรัพย ถนน
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างทั้งหมดรวมกันไมน้อยกวา 800.00
 ตารางเมตร ไหลทางงานดินถม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
และป้ายโครงการให้เรียบร้อย กอสร้างตามรายละเอียดรูปแบบ
และแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย กําหนดให้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง) (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทางทุงลี) หมูที่ 4 ตําบล
เกษมทรัพย

จํานวน 488,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทางทุงลี) หมู
ที่ 4 ตําบลเกษมทรัพย ถนนกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 1,150.00
 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดทับแนนงานหินคลุก
ให้เรียบร้อย หรือมีพื้นที่กอสร้างรวมกันทั้งหมดไมน้อย
กวา 3,450.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและ
ป้ายโครงการให้เรียบร้อย กอสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและ
แบบแปลน อบต.เกษมทรัพยกําหนดให้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง) (กองชาง)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางศาลา 
SML) บ้านโคกนางเหริญ หมูที่ 7 ตําบลเกษมทรัพย

จํานวน 400,700 บาท

เพื่อจายเป็นกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง
ศาลา SML) บ้านโคกนางเหริญ หมูที่ 7 ตําบลเกษมทรัพย ขนาด
รางระบายน้ํากว้าง 0.30 เมตร ความหนา 180.00 เมตร ความ
ลึก 0.40 เมตร พร้อมฝาปดและเปดรางระบายน้ําให้เรียบ
ร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการให้เรียบ
ร้อย กอสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและแบบแปลน อบต.เกษม
ทรัพย กําหนดให้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง) (กองชาง)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทางทุงงาม) บ้าน
ตะคร้อ หมูที่ 9 ตําบลเกษมทรัพย

จํานวน 244,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทางทุง
งาม) บ้านตะคร้อ หมูที่ 9 ตําบลเกษมทรัพย ถนนกว้าง 3.00
 เมตร ความยาว 530.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร พร้อมบด
อัดทับแนนงานหินคลุกให้เรียบร้อย หรือมีพื้นที่กอสร้างรวมกันทั้ง
หมดไมน้อยกวา 1,590.00 ตารางเมตร พร้อมวางทอ ค.ส.ล. (มอ
กชั้นที่ 3) ขนาด 1.00 เมตร x 1.00 เมตร จํานวน 6 ทอน 1.00
 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการให้เรียบ
ร้อย กอสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและแบบแปลน อบต.เกษม
ทรัพย กําหนดให้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง) (กองชาง)

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค อบต.เกษมทรัพย หมูที่ 1 
ตําบลเกษมทรัพย

จํานวน 429,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค อบต.เกษม
ทรัพย หมูที่ 1 ตําบลเกษมทรัพย ความกว้าง 5.80 เมตร ความ
ยาว 14.50 เมตร  หรือมีพื้นที่กอสร้างทั้งหมดไมน้อยกวา 84.10
 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการให้
เรียบร้อย กอสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและแบบแปลน อบต
.เกษมทรัพยกําหนดให้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง) (กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง) (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 176,720 บาท

งบบุคลากร รวม 171,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 171,720 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 171,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 
ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร) (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป)สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร) (สํานักปลัด)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

109,900

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,400

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,650,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,250,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

346,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลเกษม
ทรัพย์

62,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

1,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

1,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

109,900

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,400

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,650,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,250,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

346,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลเกษม
ทรัพย์

62,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

1,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

1,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง
เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

1,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

936,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,863,840 307,920 967,520 416,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 308,040

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 919,680 146,280 288,000 178,440
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

1,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

936,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

793,320 6,348,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 308,040

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 387,360 171,720 2,091,480
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000 21,420 12,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

135,000 40,000 30,000 120,000 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

7,000 2,000

คาเชาบ้าน 180,000 42,000 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

36,800 4,800 14,900

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 160,000 15,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึก
อบรมสัมมนาและเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

150,000 20,000 60,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 105,420

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

150,000 5,000 500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

9,000

คาเชาบ้าน 294,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,000 76,500

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 180,000 355,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึก
อบรมสัมมนาและเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

250,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
เลือกตั้งซอมสมาชิกท้อง
ถิ่น

20,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

5,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภา 
และผู้นําท้องถิ่น

150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000 10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติ
ภัยธรรรมชาติตาง ๆ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
เลือกตั้งซอมสมาชิกท้อง
ถิ่น

20,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

5,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภา 
และผู้นําท้องถิ่น

150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 180,000 280,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติ
ภัยธรรรมชาติตาง ๆ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลเกษม
ทรัพย์

20,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนองค์การบริหาร
สวนตําบลเกษมทรัพย์ 
(หลักสูตรทบทวน)

50,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต์

30,000

จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก 108,000

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

30,000

โครงการฝึกศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000

โครงการสงเสริมทักษะ
ด้านวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลเกษม
ทรัพย์

20,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนองค์การบริหาร
สวนตําบลเกษมทรัพย์ 
(หลักสูตรทบทวน)

50,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต์

30,000

จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก 108,000

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

30,000

โครงการฝึกศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000

โครงการสงเสริมทักษะ
ด้านวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

302,100

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุก
เฉินเบื้องต้น (FR) : 
พนักงานกู้ชีพ

432,000

จ้างเหมาสํารวจจํานวน
สุนัข/แมว

7,100

โครงการการดําเนินงาน
ตามแนวทางพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

180,000

โครงการเฝ้าระวังแก้ไข
และป้องกันปัญหาโรค
ติดตอและ โรคไมติดตอ

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

22,900

โครงการหมูบ้านต้น
แบบคัดแยกขยะมูลฝอย
ในชุมชน

20,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ คนพิการ ผู้มีรายได้
น้อย ผู้ด้อยโอกาสและ
คนไร้ที่พึ่ง

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

302,100

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุก
เฉินเบื้องต้น (FR) : 
พนักงานกู้ชีพ

432,000

จ้างเหมาสํารวจจํานวน
สุนัข/แมว

7,100

โครงการการดําเนินงาน
ตามแนวทางพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

180,000

โครงการเฝ้าระวังแก้ไข
และป้องกันปัญหาโรค
ติดตอและ โรคไมติดตอ

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

22,900

โครงการหมูบ้านต้น
แบบคัดแยกขยะมูลฝอย
ในชุมชน

20,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ คนพิการ ผู้มีรายได้
น้อย ผู้ด้อยโอกาสและ
คนไร้ที่พึ่ง

5,000

วันที่พิมพ : 8/8/2565  11:52:31 หน้า : 12/24

หนา 149



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไมพร้อมในวัยรุน

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น เพื่อลดราย
จาย เพิ่มรายได้

20,000

โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ คนยากจน ผู้
ด้อยโอกาส  ผู้ไร้ที่พึ่ง
ทางสังคม

20,000

โครงการเสริมครอบครัว
อบอุนสร้างชุมชนเข้ม
แข็ง

20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุมผู้นําชุมชน 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

150,000

โครงการการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลเกษมทรัพย์

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไมพร้อมในวัยรุน

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น เพื่อลดราย
จาย เพิ่มรายได้

20,000

โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ คนยากจน ผู้
ด้อยโอกาส  ผู้ไร้ที่พึ่ง
ทางสังคม

20,000

โครงการเสริมครอบครัว
อบอุนสร้างชุมชนเข้ม
แข็ง

20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุมผู้นําชุมชน 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

150,000

โครงการการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลเกษมทรัพย์

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

40,000

โครงการกิจกรรมฉลอง
วันแหงชัยชนะของทาน
ท้าวสุรนารี

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานผ้าไหมและของดี
เมืองโคราช

50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทงตําบลเกษม
ทรัพย์

50,000

จ้างเหมาพนักงานซอม
ไฟฟ้าสาธารณะ

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 60,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 514,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 1,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

40,000

โครงการกิจกรรมฉลอง
วันแหงชัยชนะของทาน
ท้าวสุรนารี

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานผ้าไหมและของดี
เมืองโคราช

50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทงตําบลเกษม
ทรัพย์

50,000

จ้างเหมาพนักงานซอม
ไฟฟ้าสาธารณะ

159,420 159,420

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,000 95,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 524,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 170,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 16,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,000 30,000

วัสดุอื่น 6,560

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุกอสร้าง 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 4,500

คาบริการไปรษณีย์ 3,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 6,000

โต๊ะทํางานสํานักงาน 16,000

ครุภัณฑ์การศึกษา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000 93,000

วัสดุอื่น 6,560

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุกอสร้าง 150,000 160,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 4,500

คาบริการไปรษณีย์ 3,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000 44,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 6,000

โต๊ะทํางานสํานักงาน 16,000

ครุภัณฑ์การศึกษา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องเลนสนามกลาง
แจ้ง

168,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ อบต
.เกษมทรัพย์ หมูที่ 1 
ตําบลเกษมทรัพย์

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางบ้านนาย
ชัชวาลย์) บ้านดอน
มะเฟอง หมูที่ 8 ตําบล
เกษมทรัพย์

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางหนองกลาง) 
บ้านเกานางเหริญ
หมูที่ 5 ตําบลเกษม
ทรัพย์

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรหินคลุก (สาย
ทางทุงลี) หมูที่ 4 ตําบล
เกษมทรัพย์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องเลนสนามกลาง
แจ้ง

168,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ อบต
.เกษมทรัพย์ หมูที่ 1 
ตําบลเกษมทรัพย์

706,600 706,600

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางบ้านนาย
ชัชวาลย์) บ้านดอน
มะเฟอง หมูที่ 8 ตําบล
เกษมทรัพย์

238,400 238,400

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางหนองกลาง) 
บ้านเกานางเหริญ
หมูที่ 5 ตําบลเกษม
ทรัพย์

494,800 494,800

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรหินคลุก (สาย
ทางทุงลี) หมูที่ 4 ตําบล
เกษมทรัพย์

488,400 488,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายทางศาลา 
SML) บ้านโคกนางเหริ
ญ หมูที่ 7 ตําบลเกษม
ทรัพย์

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรหินคลุก (สาย
ทางทุงงาม) บ้านตะคร้อ 
หมูที่ 9 ตําบลเกษม
ทรัพย์

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ อบต
.เกษมทรัพย์ หมูที่ 1 
ตําบลเกษมทรัพย์

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายทางศาลา 
SML) บ้านโคกนางเหริ
ญ หมูที่ 7 ตําบลเกษม
ทรัพย์

400,700 400,700

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรหินคลุก (สาย
ทางทุงงาม) บ้านตะคร้อ 
หมูที่ 9 ตําบลเกษม
ทรัพย์

244,900 244,900

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ อบต
.เกษมทรัพย์ หมูที่ 1 
ตําบลเกษมทรัพย์

429,400 429,400

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอปักธงชัย

10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียน
สังกัดสพฐ.(โรงเรียนวัด
หลุมข้าว  และโรงเรียน
บ้าน นางเหริญ)

924,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างสํารวจความพึง
พอใจในการให้บริการ
สาธารณะของประชาชน
ตอ อบต.เกษมทรัพย์

20,000

รวม 8,685,300 8,792,140 729,620 3,650,420 802,000 654,500 250,000 260,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอปักธงชัย

10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียน
สังกัดสพฐ.(โรงเรียนวัด
หลุมข้าว  และโรงเรียน
บ้าน นางเหริญ)

924,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างสํารวจความพึง
พอใจในการให้บริการ
สาธารณะของประชาชน
ตอ อบต.เกษมทรัพย์

20,000

รวม 5,299,300 176,720 29,300,000
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