
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค

อําเภอคอนสวรรค   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,311,310 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,478,127 บาท
งบกลาง รวม 18,478,127 บาท

งบกลาง รวม 18,478,127 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของคา
จ้างพร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้าง สงเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกันด้วย รวมทั้งการสงเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนกรณี
ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้กับลูกจ้างประจํา
ขององคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,884,800 บาท

   - เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แยกเป็น
   - ตั้งไว้ 6,199,200 บาท เพื่อจายเป็นคาเงินสวัสดิการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตําบลคอนสวรรค ชวงอายุ 60-69
 ปี จํานวน 861 คนๆ ละ 600 บาท/เดือน เวลา 12 เดือน/คน
   - ตั้งไว้ 3,586,800 บาท เพื่อจายเป็นคาเงิน
สวัสดิการ สงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตําบลคอนสวรรค ชวง
อายุ 70-79 ปี จํานวน 427 คนๆ ละ 700 บาท/เดือน เวลา 12
 เดือน/คน
   - ตั้งไว้ 1,660,800 บาท เพื่อจายเป็นคาเงิน
สวัสดิการ สงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตําบลคอนสวรรค ชวง
อายุ 80-89 ปี จํานวน 173 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน เวลา 12
 เดือน/คน 
   - ตั้งไว้ 240,000 บาท เพื่อจายเป็นคาเงินสวัสดิการ
สงเคราะห เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตําบลคอนสวรรค ชวงอายุ 90 ปีขึ้น
ไป จํานวน 20 คนๆ ละ 1,000 บาท/เดือน เวลา 12 เดือน/คน 
   - เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แยกเป็น
   - ตั้งไว้ 86,400 บาท เพื่อจายเป็นคาเงินสวัสดิการ
สงเคราะห เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตําบลคอนสวรรคแบบขั้นบันได ชวง
อายุ 69 ปี เป็น 70 ปี จํานวน 72 คนๆ ละ 100
 บาท/เดือน เวลา 12 เดือน/คน
   - ตั้งไว้ 70,800 บาท เพื่อจายเป็นคาเงินสวัสดิการ
สงเคราะห เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตําบลคอนสวรรคแบบขั้นบันได ชวง
อายุ 79 ปี เป็น 80 ปี จํานวน 59 คนๆ ละ 100
 บาท/เดือน เวลา 12 เดือน/คน
   - ตั้งไว้ 40,800 บาท เพื่อจายเป็นคาเงินสวัสดิการ
สงเคราะห เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตําบลคอนสวรรคแบบขั้นบันได ชวง
อายุ 89 ปีเป็น 90 ปี จํานวน 17 คนๆ ละ 200
 บาท/เดือน เวลา 12 เดือน/คน
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 5,592,000 บาท

   - เพื่อตั้งจายเป็นคาเงินสวัสดิการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ตําบลคอนสวรรค จํานวน 466 คนๆ ละ 1,000
 บาท/เดือน เวลา 12 เดือน/คน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

   - เพื่อตั้งจายเป็นคาเงินสวัสดิการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ตําบลคอนสวรรค จํานวน 10 คนๆ ละ 500
 บาท/เดือน เวลา 12 เดือน/คน

เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมได้ เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 346,227 บาท

- เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท
.) โดยหักจากประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุนในอัตราร้อย
ละหนึ่ง
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา (กสจ.) จํานวน 7,600 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้าง
ประจําของสวนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบล (ตามรายหัวประชากร 5,000 x 55) โดย อบต. สมทบไม
น้อยกวาร้อยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกอง
ทุนฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,082,861 บาท

งบบุคลากร รวม 4,715,183 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลคอนสวรรค จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  244,800  บาท  และ
คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลคอน
สวรรค  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220
  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลคอนสวรรค  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลคอน
สวรรค  จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
คอนสวรรค  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท  และคา
ตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบลคอน
สวรรค  จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลคอนสวรรค  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,886,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
คอนสวรรค  11,220  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  134,640  บาท  คาตอบแทนรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคอนสวรรค 9,180  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  คาตอบแทนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค อัตราๆ ละ  7,200
  บาท/เดือน  18  คน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  1,555,200
 บาท  คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลคอน
สวรรค  7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็น
เงิน  86,400  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,144,063 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,538,843 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  จํานวน 12
 เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 4) 
- ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้
รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้    
- หัวหน้าสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,กท.และก อบต. ที่ มท.0809.3/ว 652
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่องประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
- ประกาศ ก.จ.ก.ท. และก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท. 0809.3/ว 28 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2548
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 464,160 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี
ของพนักงานจ้างที่มีอยูในสังกัดสํานักงานปลัด  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  2 ตําแหนง  เป็นเงิน 356,160 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  1
  อัตรา  จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง  
- ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ลูกจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
- หนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  กรกฎาคม 2558 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 15,060 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจภายในหนวยงาน  
- ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
- หนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. กระทรวง
มหาดไทย ที มท.0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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งบดําเนินงาน รวม 1,857,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 339,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ตามที่ได้รับหมอบหมาย เชน คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล,เงินทําขวัญ ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
- ประกาศ ก.อบต. เรื่องเงินทําขวัญพนักงานและลูกจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน  2557
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง  จํานวน 250,000 บาท  
-  โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2565)

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 12,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบลและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ ก.ค. 04422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3 /ว 45522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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ค่าใช้สอย รวม 855,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
- คาจ้างเหมาบริการ เป็นคาจ้างเหมาดําเนินการกิจการตางๆ
- คาโฆษณาและเผยแพร คาจ้างทําวารสาร แผน
พับ โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององคกร หรือเผย
แพรกิจกรรมขององคกรคาจ้างเหมาจัดป้ายประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ
- คาวารสาร สื่อสิ่งพิมพ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย นิตยสาร
- คาธรรมเนียมตางๆ ในการขอรับบริการที่จําเป็นต้องใช้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
- คาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานภายในองคกร
- คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ เอกสาร คูมือทางวิชาการตางๆ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคการปกครองสวน
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1.คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
2.คาใช้จายในการเตรียมการระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ 
3.คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ  
4.คาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผานดาว
เทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการ
ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็น เป็นต้น การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่
สามารถเบิกคาใช้จายได้  ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการ
ภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํา
ผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางานประชุมชี้
แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ
ตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อ
ยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้คาลง
ทะเบียน สนามบินตางๆ ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้างหรือผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวน
ตําบลให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคกร โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)         

คาใช้จายในการเลือกตั้ง ฯลฯ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให้การดําเนิน
การเลือกตั้งให้บรรลุสําเร็จตามกําหมายกําหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการงานเลือกตั้ง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
สิทธิ หน้าที่ของตนเองในการเลือกตั้งท้องถิ่น อันเป็นสิทธิพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณ การใช้จายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 (นภ) 002/ว 31 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียม
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นคาใช้
จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289 ลง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัดทํางบประมาณ
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รายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/6289 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นคาใช้จาย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537 มาตรา 66 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)         

โครงการการขับเคลื่อนภารกิจศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการขับเคลื่อนภารกิจศูนยยุติธรรม
ชุมชน (ศยช.) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคการปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)         

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี     
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)         
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โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลพ.ศ. 2537 มาตรา 66 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)         

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ (วันแมแหงชาติ)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ (วันแมแหงชาติ) โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)         
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โครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)         

โครงการตามนโยบายหนวยงานราชการ,รัฐบาล,กระทรวงมหาดไทย 
และอื่นๆ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการจัดงานตามนโยบายหนวย
งานราชการ,รัฐบาล,กระทรวงมหาดไทยและอื่นๆ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)         
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โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 66 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)         

โครงการพัฒนาองคกร (OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้สังเกต
การณ

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการพัฒนาองคกร (OD) ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้สังเกตการณ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)         
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โครงการเลือกตั้งท้องถิ่นเชิงสมานฉันท จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการเลือกตั้งท้องถิ่นเชิงสมานฉันท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)         

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี 5 ส. จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้าง
สัปปายะ ด้วยวิถี 5 ส. โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหน้าที่ตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537
 มาตรา 66 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)     

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการวันท้องถิ่นไทย โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2537 มาตรา 66 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)         
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

ค่าวัสดุ รวม 348,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหรือหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหรือหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนานสิ้นเปลืองหรือหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหรือหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 315,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ขององคการ
บริหารสวนตําบลคอนสวรรค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เชน คาใช้จายเกี่ยวับ
การใช้อินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คาโทรสาร คาเทเล็กซ คาสื่อ
สารผานดาวเทียม รวมถึงคาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและคาใช้บริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คาโทร
สาร คาเทเล็กซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม รวมถึงอิน
เทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คา
ตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

งบลงทุน รวม 481,878 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 481,878 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้พักคอย จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พักคอย/เก้าอี้รับแขก จํานวน 10
 ชุดๆ ละ 6,500.00 บาท เป็นทั้งสิ้น 65,000.00 บาท
คุณลักษณะ
- แถว 3-4 ที่นั่ง 
- ขาและท้าวแขนผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยมชั้นดี
*ราคาท้องตลาด ที่มา www.kssfurniture.com
(สํานักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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คาเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,400 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาเก้าอี้สํานักงานพิงสูง มีโช้คปรับระดับสูง - ต่ํา
ขนาดกว้าง 64 ซม. สูง 115 ซม. ลึก 79 ซม. จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 3,200 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ตั้งจายจากงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

คาโตะทํางานนักบริหารท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาโตะทํางานสําหรับนักบริหารท้องถิ่น 2
 ตัวๆ ละ 10,000 บาท  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ตั้งจายจากงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) -แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

จํานวน 354,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) สํานักงานปลัด เป็นจํานวนเงินทั้ง
สิ้น 354,500.00 บาท  ดังรายการตอไปนี้ 
1.เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 12,000 บีที
ยู จํานวน 3 เครื่อง  ราคา เครื่องละ 19,500.00 บาท เป็น
เงิน 58,500.00 บาท
-ห้องคณะผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 1 เครื่อง
-ห้องปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 เครื่อง
-ห้องหัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน 1 เครื่อง
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาด 12,000 บีทียู
2) ราคารวมที่กําหนดเป็นราคาเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
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4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3)นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูการ (SEER)สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
2.เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 18,000 บีที
ยู จํานวน 10 เครื่อง  ราคา เครื่องละ 29,600.00 บาท เป็น
เงิน 296,000.00 บาท
-ห้องคณะผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 1 เครื่อง
-ห้องประชุม จํานวน 9 เครื่อง
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาด 18,000 บีทียู
2) ราคารวมที่กําหนดเป็นราคาเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3)นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูการ (SEER)สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
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1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
*ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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พัดลมติดผนัง จํานวน 5,988 บาท

-เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว จํานวน 6 ตัวๆละ 998.00
 บาท เป็นเงิน 5,988.00 บาทคุณสมบัติดังนี้
-พัดลมทนทานตอการใช้งานด้วยระบบรองลื่น แบริง มอเตอรที่มี
ประสิทธิภาพสูง ชวยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่อง
-แรงลมเย็นสบายอยางทั่วถึง สามารถปรับความแรงได้ 3 ระดับ
ปรับสายซ้าย-ขวา และหยุดการสายได้ด้วยเชือกดึง
-เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอรมอล ฟิวส ที่
ตัดกระแสไฟทันทีเมื่อเครื่องพัดลมมีอุณหภูมิสูง
-ผานการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยมอก.
-ได้รับการรับรองมาตรฐานประหยัดไฟเบอร 5 จาการไฟฟ้าผลิต
แหงประเทศไทย
-ผานกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวด
ล้อม ISO 14001
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
*ราคาตามท้องตลาด ที่มา www.homepro.co.th
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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พัดลมติดเพดาน/พัดลมโคจร จํานวน 5,490 บาท

-เพื่อจัดซื้อพัดลมติดเพดาน/พัดลมโคจร 16 นิ้ว  จํานวน 5 ตัวๆ
ละ 1,098.00 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น  5,490.00 บาท คุณสมบัติดังนี้
-พัดลมติดเพดาน/พัดลมโคจรรับแรงลมได้ 3 ระดับ กระจายลม
เย็นสบาย
-ปรับโคจร และหยุดสายได้ตามต้องการ
-ระบบตัดไฟอัตโนมัติ THERMAL FUSE เมื่อมีความร้อนสูง
-มอเตอรประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอลแบริ่ง 
-ได้รับระบบคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก ISO 90001
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
*ราคาตามท้องตลาด ที่มา www.homepro.co.th
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 1
* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,00 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม 
  น้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
  จํานวน 1 หนวย
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- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ cache Memory ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อย
   กวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่หนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
      ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 2 GB หรือ
   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม
       น้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
  ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB หรือ 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
  กวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2565)

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 2,500 บาท
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- เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอคอนสวรรค ประจําปีงบประมาณ 
2565

จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลโนน
สะอาด โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอคอนสวรรค ประ
จําปีงบประมาณ 2565 จํานวน 28,000 บาท 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงิน
งบ ประมาณรายจาย ประจําปี 2565)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 588,900 บาท
งบบุคลากร รวม 553,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 553,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 349,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  จํานวน 12
 เดือน  โดยจายให้กับ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้า
ราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งจายจากเงิน
งบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 203,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 12
 เดือน  โดยจายให้กับผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งจายจากเงิน
งบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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งบดําเนินงาน รวม 32,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ตามที่ได้รับหมอบหมาย เชน คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล,เงินทําขวัญ ฯลฯ
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(สํานักงานปลัด แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งจายจากเงิน
งบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักงานปลัด แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งจายจากเงิน
งบประมาณรายจายประจําปี 2565)

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งจายจากเงิน
งบประมาณรายจายประจําปี 2565)

วันที่พิมพ : 30/5/2565  16:28:28 หน้า : 42/126



ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้าย สิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบล    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักงานปลัด แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งจายจากเงิน
งบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรครวมกับประชุมประชาคม
ท้องถิ่น  กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นการพิจารณารางแผน
พัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เพื่อประชุมคณกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคอน
สวรรค จัดทํารางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค
กําหนด พร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค ประชุมจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทํารางแผน
พัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งจายจากเงิน
งบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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งบลงทุน รวม 3,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,700 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จอภาพขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว จํานวน 3,700 บาท

เพื่อจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 21.5
 นิ้ว  ราคา 3,700.00  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีขนาดไมน้อยกวา 21.5  นิ้ว
-รองรับความละเอียดการแสดงผลไมน้อย
กวา 1,920x1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไมน้อยกวา 60 Hz
-มี Contrast Ratio ไมน้อยกวา 600:1
*เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563
(สํานักงานปลัด  งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,947,620 บาท
งบบุคลากร รวม 2,433,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,433,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,830,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  5 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) นักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  ตําแหนง
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565 )
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานตําแหนงเจ้าพนักงานจัด
เก็บรายได้ฯ
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่4) 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565 )

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงให้แกผู้อํานวยการกองคลังใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท  ตั้งไว้ 12 เดือน
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565 )
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 510,360 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี
ของพนักงานจ้างที่มีอยูในสังกัดให้แกพนักงานจ้าง ตําแหนงผู้ชวย
เจ้าพนักงานพัสดุ, ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, ผู้ชวยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565 )

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 29,340 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ คาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจภายในหนวยงาน ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ, 
ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 4) 
- ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้
รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565 )
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งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย เชน คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญ ฯลฯ
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565 )

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565 )
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คาเชาบ้าน จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบลและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0809.3 /ว45522 ลงวันที่ 
9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
- ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565)
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
- คาวารสาร สื่อ สิ่ง พิมพ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย นิตยสาร
- คาธรรมเนียมตางๆ ในการขอรับบริการที่จําเป็นต้องใช้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
- คาจ้างเหมาบริการ เป็นคาจ้างเหมาบริการให้ดําเนินกิจการ
ตางๆ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาซอมแซมทรัพยสิน
- คาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การทํางานภายในองคกร
- คาโฆษณาและเผยแพร เป็นคาจ้างทําวารสาร แผน
พับ โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององคกรหรือเผย
แพรกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล
- คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ เอกสาร คูมือทาง วิชาการ
ตางๆ เป็นต้น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 25559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคการปกครองสวน
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย จาย
ประจําปี 2565)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ฯ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย
คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราช
อาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานสวนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย จาย
ประจําปี 2565)

โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษีประจําปีงบ
ประมาณ 2565

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการออกบริการ
ประชาชน เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี ประจําปีงบประมาณ 2565 โดย
ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคา
ใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จายประจําปี 2565) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จายประจําปี 2565) 

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จายประจําปี 2565) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ซึ่งจําเป็นต้องใช้ภายใน
หนวยงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้น
เปลือง  หรือหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จายประจําปี 2565) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จายประจําปี 2565) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย, คาธนาณัติ, คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร, คาธรรมเนียมในการฝากสงพัสดุภัณฑ ในรอบปีงบ
ประมาณ 2565 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จายประจําปี 2565) 

งบลงทุน รวม 148,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 148,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 5,000 บาท
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565)
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คาตู้เหล็ก จํานวน 59,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน)
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
จํานวน 10 หลังๆ ละ 5,900 บาท 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565)

คาโตะทํางานผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 7,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโตะทํางานสําหรับผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1 ตัวๆ ละ 7,800 บาท
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565)

คาโตะทํางานเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4
 ฟุต) จํานวน 1 ตัวๆ ละ 5,000 บาท
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565)
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) -แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

จํานวน 49,100 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) กองคลัง เป็นจํานวนเงินทั้ง
สิ้น 49,100.00 บาท  ดังรายการตอไปนี้ 
1.เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 12,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง  ราคา เครื่องละ 19,500.00 บาท เป็น
เงิน 19,500.00 บาท
-ห้องผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 เครื่อง
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาด 12,000 บีทียู
2) ราคารวมที่กําหนดเป็นราคาเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3)นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูการ (SEER)สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
2.เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 18,000 บีที
ยู จํานวน  1 เครื่อง  ราคา เครื่องละ 29,600.00 บาท เป็น
เงิน 29,600.00 บาท
-ห้องสํานักงานกองคลัง
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาด 18,000 บีทียู
2) ราคารวมที่กําหนดเป็นราคาเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
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5)มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3)นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูการ (SEER)สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 25
64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
*ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
ประจําปี 2565)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร ALL IN One สําหรับงานประมวล จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวล
ผล ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
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ความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
*เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพ.ค.2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พ
.ค.2563
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,026,620 บาท

งบบุคลากร รวม 715,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 715,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 375,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  1  อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ตําแหนง  เจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 4) 
- ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้
รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 336,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  2  อัตรา จํานวน 12
 เดือน  โดยจายให้กับพนักงานจ้างตําแหนง 
 1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 2.พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา  
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
(สํานักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 4,140 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน โดยจายให้กับพนักงานงาน
จ้าง  ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย          
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
(สํานักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

วันที่พิมพ : 30/5/2565  16:28:28 หน้า : 60/126



งบดําเนินงาน รวม 311,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 81,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน  1,000  บาท  
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค จํานวน 80,000 บาท  
ได้แก (1) อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่ที่
ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นแหง
นั้น
        (2) อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่อื่น
ที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่น
แหงนั้น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(สํานักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

ค่าใช้สอย รวม 178,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของสถานที่
ราชการ  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7102 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ปีใหม

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการตั้งจุดตรวจ
และ บริการประชาชนลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปีใหม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
(สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจากงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการตั้งจุดตรวจ
และ บริการประชาชนลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
(สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจาก
งบ ประมาณรายจายประจําปี 2565)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค อําเภอ
คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น องคการ
บริหารสวนตําบลคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
(สํานักงานปลัด  แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจากเงิน
งบประมาณรายจายประจําปี 2565 )
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
(สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบ ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,074,160 บาท

งบบุคลากร รวม 894,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 894,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 448,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้อํานวย
การ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงประจําปีในรอบปีงบประมาณ 2565
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 4) 
- ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้
รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้ง
จาย จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของพนัก
งานสวนตําบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด ดังนี้
- เงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม อัตราเดือนละ 3,500 บาท
- ตามประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องกําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท0809.9/ว 28  ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 381,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี
ของพนักงานจ้างที่มีอยูในสังกัดให้แกพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวย
นักวิชาการศึกษา, ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
- ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ลูกจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  กรกฎาคม 2558 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้ง
จาย จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 22,140 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตาม ภารกิจภายในหนวยงาน ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) , คนงานทั่วไป 
- ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้ง
จาย จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

งบดําเนินงาน รวม 131,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย เชน คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญ ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้ง
จาย จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565)

ค่าใช้สอย รวม 84,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ จํานวน 44,000 บาท

- คาจ้างเหมาบริการ เป็นคาจ้างเหมาบริการให้ดําเนินกิจการ
ตางๆ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาซอมแซมทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพร คาจ้างทําวารสาร แผน
พับ โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององคกร หรือเผย
แพรกิจกรรมขององคกร คาจ้างเหมาจัดป้ายประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ กฎหมาย นิตยสาร คาเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือ เอกสารคูมือทางวิชาการตางๆ คาจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานภายในองคกร
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทราบรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอณาจักร
และนอกราชอาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, คาพาหนะ, คาเชาที่
พัก, คาลงทะเบียน, คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน,คาผาน
ทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมการใช้สนามบิน และคาลงทะเบียน
ตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคํา
สั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชนขององคกร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้ง
จาย จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้ง
จาย จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่จําเป็นต้องใช้ภายในหนวยงานที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบ ประมาณรายจายประจําปี 2565)

งบลงทุน รวม 49,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) -แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

จํานวน 49,100 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) กองการศึกษาฯ เป็นจํานวนเงินทั้ง
สิ้น 49,100.00 บาท  ดังรายการตอไปนี้ 
1.เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 12,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง  ราคา เครื่องละ 19,500.00 บาท เป็น
เงิน 19,500.00 บาท
-ห้องผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 เครื่อง
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาด 12,000 บีทียู
2) ราคารวมที่กําหนดเป็นราคาเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3)นอก
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เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูการ (SEER)สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
2.เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 18,000 บีที
ยู จํานวน  1 เครื่อง  ราคา เครื่องละ 29,600.00 บาท เป็น
เงิน 29,600.00 บาท
-ห้องสํานักงานกองการศึกษาฯ
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาด 18,000 บีทียู
2) ราคารวมที่กําหนดเป็นราคาเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3)นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูการ (SEER)สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 256
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4 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
*ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณ ประจําปี 2565)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,157,622 บาท
งบบุคลากร รวม 2,477,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,477,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,915,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูและเด็ก, ครู ค.ศ.1 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ในรอบปีงบประมาณ 2565
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 4) 
- ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้
รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้แกครู ค.ศ.1 ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 382,560 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี
ของพนักงานจ้างที่มีอยูในสังกัดให้แกพนักงานจ้าง ตําแหนงผู้ดูแล
เด็ก 
- ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ลูกจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้ง
จาย จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจภายในหนวยงาน ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก ตามประกาศ ก.อบต
. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร ปกครองสวน
ท้องถิ่น ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก
.อบต. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2558 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้ง
จาย จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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งบดําเนินงาน รวม 1,600,262 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน แก อปท.ตามที่รับมอบหมาย เชน คาตอบแทน
บุคคล หรือคณะกรรมการ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง, เงินรางวัล, เงินทําขวัญ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณประจําปี 2565)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้ง
จาย จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบลและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้ง
จาย จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565)

ค่าใช้สอย รวม 910,825 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 236,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ดําเนินกิจการตางๆ เชน คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาซอมแซมทรัพยสิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาจ้างทําวารสาร แผนพับ โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดํา
เนินงานขององคกร หรือเผยแพรกิจกรรมขององคกร คาจ้างเหมา
จัดป้ายประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ กฎหมาย นิตยสาร คาเย็บ
หนังสือเข้าปกหนังสือ เอกสารคูมือทางวิชาการตางๆ คาจ้างเหมา
บุคคลภายนอกดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานภาย
ในองคกร
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณประจําปี 2565)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการบริการสถานศึกษา ดังนี้ จํานวน 584,825 บาท
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คาใช้จายการบริการสถานศึกษา ดังนี้
   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสนับ
สนุน คาใช้จายในการจัดการสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.คอน
สวรรค ดังนี้
   - คาจัดการเรียนการสอน  จํานวน 134,300 บาท จัดสรร
สําหรับเด็กอายุ (2-5 ปี)  (ศพด.บ้านคอนสวรรค จํานวน 48
 คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี) (ศพด.บ้านโนนโพธิ์ จํานวน 31
 คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี)
   - คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนสวรรค 
จํานวน 406,455 บาท จํานวน 79 คนๆ ละ 21 บาท/วัน จําน
วน 245 วัน (ศพด.บ้านคอนสวรรค จํานวน 48 คนๆ ละ 21
 บาท/วัน จํานวน 245 วัน) (ศพด.บ้านโนนโพธิ์ จํานวน 31
 คนๆ ละ 21 บาท/วัน จํานวน 245 วัน) 
   - คาหนังสือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนสวรรค จําน
วน 7,800 บาท จัดสรรสําหรับเด็กอายุ (3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.คอนสวรรค อัตราคนละ 200 บาท/ปี (ศพด.บ้านคอน
สวรรค จํานวน 25 คนๆละ 200 บาท/ปี จํานวน 5,000
 บาท) (ศพด.บ้านโนนโพธิ์ จํานวน 14 คนๆ ละ 200 บาท/ปี 
จํานวน 2,800 บาท)
   - คาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนสวรรค 
จํานวน 7,800 บาท จัดสรรสําหรับเด็กอายุ (3-5 ปี) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนสวรรค อัตราคนละ 200 บาท/ปี (ศพด
.บ้านคอนสวรรค จํานวน 25 คนๆ ละ 200 บาท/ปี จําน
วน 5,000 บาท) (ศพด.บ้านโนนโพธิ์ จํานวน 14 คนๆ ละ 200
 บาท/ปี จํานวน 2,800 บาท)
   - คาเครื่องแบบผู้เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอน
สวรรค จํานวน 11,700 บาท จัดสรรสําหรับเด็กอายุ (3-5 ปี) ใน
ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนสวรรค อัตราคนละ 300
 บาท/ปี (ศพด.บ้านคอนสวรรค จํานวน 25 คนๆ ละ 300
 บาท/ปี จํานวน 7,500 บาท) (ศพด.บ้านโนนโพธิ์ จํานวน 14
 คนๆ ละ 300 บาท/ปี จํานวน 4,200 บาท)
   - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.คอนสวรรค จํานวน 16,770 บาท จัดสรรสําหรับเด็กอายุ (3-5
 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนสวรรค อัตราคนละ 430
 บาท/ปี (ศพด.บ้านคอนสวรรค จํานวน 25 คนๆ ละ 430
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 บาท/ปี จํานวน 10,750 บาท) (ศพด.บ้านโนนโพธิ์ จํานวน 14
 คนๆ ละ 430 บาท/ปี จํานวน 6,020 บาท) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565)

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคาราวานเสริมสร้าง
เด็กและเยาวชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66
 มาตรา 67 (6)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ ศพด. จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ศพด. โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 อํานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 66 มาตรา 67 (6)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ โดย
ถือ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้ง
จาย จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้ง
จาย จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

ค่าวัสดุ รวม 632,437 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 612,437 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
     1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ  
     2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
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     3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
     อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลคอนสวรรค โดยจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหาร
เสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค จํานวน 2 แหง 
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
โพธิ์)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน  260 วัน  และ อบต.ตั้งสมทบให้  
- โรงเรียนบ้านคอนสวรรค จํานวน 141 คนๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน จํานวน 270,185 บาท 
- โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ จํานวน 97 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน 
จํานวน 260 วัน จํานวน 185,872 บาท 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนสวรรค จํานวน 79 คนๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน จํานวน 151,380 บาท 
(เบิกจายตามยอดจํานวนเด็กตามจริงที่มี ณ ปัจจุบัน)  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจํา
ปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้ง
จาย จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล  โดยจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลคอนสวรรค ทั้ง 2 แหง   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้ง
จาย จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,079,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,079,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเข้าคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเข้าคายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียน อุดหนุนให้แกโรงเรียนบ้านคอนสวรรค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565)
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โครงการคุณธรรมนําความรู้สูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการคุณธรรมนําความรู้สูเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง อุดหนุนให้แกโรงเรียนบ้านคอนสวรรค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565)

โครงการนําคุณธรรมนําความรู้สูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการคุณธรรมนําความรู้สูเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง อุดหนุนให้แกโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565)

โครงการมหกรรมวิชาการนักเรียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการมหกรรม
วิชาการ นักเรียน อุดหนุนให้แกโรงเรียนบ้านคอนสวรรค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565)
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อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคอนสวรรค จํานวน 592,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้แกเด็กนักเรียน
- โรงเรียนบ้านคอนสวรรค จํานวน 141 คนๆ ละ 21
 บาท/วัน จํานวน 200 วัน (เบิกจายตามยอดจํานวนเด็กตามจริงที่
มี ณ ปัจจุบัน)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565)

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ จํานวน 407,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้แกเด็กนักเรียน
- โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ จํานวน 97 คนๆ ละ 21
 บาท/วัน จํานวน 200 วัน (เบิกจายตามยอดจํานวนเด็กตามจริงที่
มี ณ ปัจจุบัน) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,142,760 บาท

งบบุคลากร รวม 222,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 222,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 222,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนท้องถิ่นและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 1 ตําแหนง จํานวน 12
 เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่นตําแหนง 
 1.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้า
ราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)
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งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายการชดเชยการทํางานหรือเวลาที่เสียไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือคาใช้จายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือ
คาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลคอนสวรรค  จํานวน 120,000  บาท  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811
 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และการเบิกจาย พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง การกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและหลักเกณฑ วิธี
การ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)
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ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  รวมทั้งคา
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ คาใช้จายเกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5  คาใช้จายเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรค
ติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) และการป้องกันควบคุมโรค
- เพื่อจายเป็นรายจายให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
- คาจ้างเหมาบริการ เป็นคาจ้างเหมาดําเนินการกิจการตางๆ
- คาโฆษณาและเผยแพร คาจ้างทําวารสาร แผน
พับ โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององคกร หรือเผย
แพรกิจกรรมขององคกรคาจ้างเหมาจัดป้ายประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ
- คาวารสาร สื่อสิ่งพิมพ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย นิตยสาร
- คาธรรมเนียม ตางๆ ในการขอรับบริการที่จําเป็นต้องใช้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
- คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ เอกสาร คูมือทางวิชาการตางๆ
- คาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานภายในองคกร
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ในพื้นที่ตําบลคอนสวรรค

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาสถานการณนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่
ตําบลคอนสวรรค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 0924 
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและ ระงับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปี 2565)

โครงการรณรงคและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการรณรงคและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหาร สวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 มาตรา 67 (3)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ รายจายประจําปี 2565)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 2564
 ตาม อํานาจหน้าที่ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)
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งบลงทุน รวม 1,070,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,070,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 
ซีซีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต

จํานวน 1,070,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110
 กิโลวัตต
1.เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณตามมาตรฐาน
2.มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สําหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก
3.มีตู้เก็บทอ บรรจุกาซไมน้อยกวา 2 ทอ ที่แขวนน้ําเกลือ
4.มีที่จัดเก็บอุปกรณการแพทยและอุปกรณอื่นที่จําเป็นอยางเป็น
สัดสวนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด รวง ปลิว
ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ํา
5.มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสงไมต่ํากวา 25
 วัตต พร้อมอุปกรณตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
6.เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
7.คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทยประกอบ
    1.เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
    2.ชุดชวยหายใจชนิดใช้มือบีบสําหรับเด็กและผู้ใหญ
    3.เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต
    4.เครื่องสัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
    5.ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
    6.ชุดเฝือกลม
    7.ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอกาซ
    8.อุปกรณดามหลังชนิดสั้น
    9.เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
    10.ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 10 หมูบ้าน (เฉพาะ 10 หมูบ้านนอกเขตเทศบาล) ให้
กับกรรมการหมูบ้าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามความ
เหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคํานึงถึงประโยชนของประชาชน
และราชการเป็นสําคัญ  ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000
 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนใน
ด้านสาธารณสุข  
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 709,520 บาท

งบบุคลากร รวม 601,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 601,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 429,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนท้องถิ่นและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  1  ตําแหนง จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ตําแหนง 
 1.นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 4) 
- ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้
รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 170,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  1  อัตรา จํานวน 12  เดือน  โดย
จายให้กับพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
(สํานักงานปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  1  ตําแหนง จํานวน 12
  เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
(สํานักงานปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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งบดําเนินงาน รวม 58,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักงานปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะ
ได้รับ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560  
(สํานักงานปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

งบลงทุน รวม 49,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) -แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

จํานวน 49,100 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห เป็น
จํานวนเงินทั้งสิ้น 49,100.00 บาท  ดังรายการตอไปนี้ 
1.เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 12,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง  ราคา เครื่องละ 19,500.00 บาท เป็น
เงิน 19,500.00 บาท
-ห้องผู้อํานวยกองสวัสดิการ จํานวน 1 เครื่อง
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาด 12,000 บีทียู
2) ราคารวมที่กําหนดเป็นราคาเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3)นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
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พลังงานตามฤดูการ (SEER)สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
2.เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 18,000 บีที
ยู จํานวน  1 เครื่อง  ราคา เครื่องละ 29,600.00 บาท เป็น
เงิน 29,600.00 บาท
-ห้องสํานักงานกองสวัสดิการ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาด 18,000 บีทียู
2) ราคารวมที่กําหนดเป็นราคาเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3)นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูการ (SEER)สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 25
64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
*ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
(สํานักงานปลัด แผนสังคมสงเคราะห ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2565)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 568,280 บาท

งบบุคลากร รวม 152,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 152,280 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 128,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจํา
ปี ของพนักงานจ้างที่มีอยูในสังกัดสํานักงานปลัดให้แกพนักงาน
จ้างตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  
- ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ลูกจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
- หนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  กรกฎาคม 2558 
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจาย
จาก เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจภายในหนวยงาน  ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. กระทรวงมหา
ดทไย ที่ มท.0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  กรกฎาคม 2558 
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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งบดําเนินงาน รวม 416,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ตามที่ได้รับหมอบหมาย เชน คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล,เงินทําขวัญฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29
 กันยายน  2557
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

วันที่พิมพ : 30/5/2565  16:28:29 หน้า : 98/126



ค่าใช้สอย รวม 352,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะ จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานเก็บขยะในพื้นที่ตําบลคอน
สวรรค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว7102 ลงวันที่ ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 เรื่องหลัก
เกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุสาธารณูโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
- คาจ้างเหมาบริการ เป็นคาจ้างเหมาดําเนินการกิจการตางๆ
- คาโฆษณาและเผยแพร คาจ้างทําวารสาร แผน
พับ โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององคกร หรือเผย
แพรกิจกรรมขององคกร 
- คาจ้างเหมาจัดป้ายประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ
- คาวารสาร สื่อสิ่งพิมพ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย นิตยสาร
- คาธรรมเนียม ตางๆ ในการขอรับบริการที่จําเป็นต้องใช้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
- คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ เอกสาร คูมือทางวิชาการตางๆ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคการปกครองสวน
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคัดแยกขยะต้นทาง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการขยะต้นทางใน
ชุมชน ตามอํานาจหน้าที่ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พรบ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกอปท.พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (17)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาย
เงินงบประมาณประจําปี 2565)
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โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/6 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.3/ว 1499 ลงวันที่
12 มีนาคม 2563
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 265,000 บาท

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

โครงการชวยเหลือประชาชนระดับตําบลคอนสวรรค จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
ระดับตําบลคอนสวรรค ตามอํานาจหน้าที่ พรบ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการชวย
เหลือประชาชน พ.ศ. 2560 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2565)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว
 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณประจําปี 2565)
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โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีตําบลคอนสวรรค จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรีตําบลคอนสวรรค 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565) 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท
ของคนในชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
สร้าง ความปรองดองสมานฉันทของคนในชุมชน ตามอํานาจหน้า
ที่ พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565)

โครงการสร้างครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างครอบครัวคุณ
ธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 อํานาจหน้าที่ตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ตั้งจายจากเงินประมาณรายจายประจําปี 2565)
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โครงการเสริมสร้างคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑจากกลุมอาชีพผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคลังปัญญา
พัฒนาผลิตภัณฑจากกลุมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย
โอกาส โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2565) 

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานวันสตรีสากลและวันสตรีไทย จํานวน 15,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินงานโครงการจัดงานวัน
สตรีสากลและวันสตรีไทย และจายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะ
กรรมการพัฒนาสตรีอําเภอคอนสวรรค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบวา ด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(สํานักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งจายจาก
เงิน ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการจัดแขงขัน
กีฬา ต้านยาเสพติดขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติ
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 อํานา
จหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)

โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตําบลคอนสวรรค จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพตําบลคอนสวรรค โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66
 มาตรา 67 (6) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันครอบครัวรดน้ําผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันครอบ
ครัวรดนุ้าผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหน้าที่ตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 มาตรา 66 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)

โครงการจัดงานนมัสการพระใหญใบเสมา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานนมัสการ
พระใหญใบเสมา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหน้าที่ตามพระราช
บัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 66 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ
สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66
 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะนครกาหลง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุง
สาธารณะ นครกาหลง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วย การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหน้าที่ตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 มาตรา 66 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565) 
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โครงการมัคคุเทศกน้อยนครกาหลง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการมัคคุเทศนน้อยนคร
กาหลง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ
สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66
 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)

โครงการอนุรักษแหลงโบราณสถานและสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ตามความเชื่อชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษแหลง
โบราณสถานและสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของ
ชุมชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ
สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66
 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ของดีอําเภอคอนสวรรค   
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปี 2565)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,687,080 บาท

งบบุคลากร รวม 1,708,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,708,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 806,520 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  2 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1)  ผู้อํานวยการกองชาง    จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  นายชางโยธา   จํานวน  1  ตําแหนง
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 4) 
- ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้
รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณประจําปี 2565)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้  
- ผู้อํานวยการกองชาง ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.3/ว652 ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่องประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
- ประกาศ ก.จ.ก.ท. และก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก
.จ.ก.ท.และก. อบต.ที่มท. 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณประจําปี 2565)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,320 บาท

- เพื่อเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงประจําปีของลูกจ้างประจําใน
สังกัด ในรอบปีงบประมาณ 2565
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณประจําปี 2565)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 543,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี
ของพนักงานจ้างที่มีอยูในสังกัดกองชาง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยนายชางโยธาและผู้ชวยนาย
ชางไฟฟ้า)  2 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 322,800 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณประจําปี 2565)

วันที่พิมพ : 30/5/2565  16:28:29 หน้า : 112/126



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 71,940 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจภายในหนวยงาน ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  กรกฎาคม 2558 
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณประจําปี 2565)

งบดําเนินงาน รวม 892,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง  จํานวน  20,000  บาท  
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณประจําปี 2565)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการตามปกติ หรือวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2565)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบลและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้
- ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณประจําปี 2565)

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการสอบเขตรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน ตําบล
คอนสวรรค

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการออกสอบรังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน ตําบลคอนสวรรค ที่มีการบุกรุกเข้าครอบครอง
กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินสาธารณประโยชน ฯลฯ หรืองานที่มีลักษณะ
ประเภทเดียวกัน
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2565)
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  
- คาจ้างเหมาบริการ เป็นคาจ้างเหมาดําเนินการกิจการตางๆ
- คาโฆษณาและเผยแพร คาจ้างทําวารสาร แผน
พับ โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององคกร หรือเผย
แพรกิจกรรมขององคกรคาจ้างเหมาจัดป้ายประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ
- คาวารสาร สื่อสิ่งพิมพ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย นิตยสาร
- คาธรรมเนียม ตางๆ ในการขอรับบริการที่จําเป็นต้องใช้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
- คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ เอกสาร คูมือทางวิชาการ ตางๆ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคการปกครองสวน 
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2565)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้อง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจ้าง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณประจําปี 2565)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณประจําปี 2565)
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ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณประจําปี 2565)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณประจําปี 2565)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่.ยาง
นอก, ยางใน,น้ํามันเบรก,หม้อน้ํา,กันชนรถยนต,เบารถยนต,แม
แรง ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของ อบต.คอนสวรรค
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณประจําปี 2565)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณประจําปี 2565)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณประจําปี 2565)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าสถานีสูบน้ํา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณประจําปี 2565)

งบลงทุน รวม 86,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) -แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

จํานวน 49,100 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) กองชาง เป็นจํานวนเงินทั้ง
สิ้น 49,100.00 บาท  ดังรายการตอไปนี้ 
1.เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 12,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 19,500.00 บาท เป็น
เงิน 19,500.00 บาท
- ห้องผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 เครื่อง
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาด 12,000 บีทียู
2) ราคารวมที่กําหนดเป็นราคาเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
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เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3)นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูการ (SEER)สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
2.เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 18,000 บีที
ยู จํานวน  1 เครื่อง  ราคา เครื่องละ 29,600.00 บาท เป็น
เงิน 29,600.00 บาท
- ห้องสํานักงานกองชาง
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาด 18,000 บีทียู
2) ราคารวมที่กําหนดเป็นราคาเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3)นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูการ (SEER)สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 256
4 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
*ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณประจําปี 2565)

ตู้เหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก จํานวน 27,600 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 4 หลังๆละ 6,400
 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 27,600 บาท
คุณลักษณะดังนี้
(1) มีหูลิ้นชัก
(2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คาk) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (k) 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว
 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณประจําปี 2565)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 272,760 บาท

งบบุคลากร รวม 266,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 266,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 266,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนท้องถิ่นและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 1 ตําแหนง จํานวน 12
 เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ตําแหนง 
  1.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 4) 
- ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้
รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)
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งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ตามที่ได้รับหมอบหมาย เชน คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงิน
รางวัล, เงินทําขวัญ ฯลฯ 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
- ประกาศ ก.อบต. เรื่องเงินทําขวัญพนักงานและลูกจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน  2557
(สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)

ค่าใช้สอย รวม 2,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้คาลง
ทะเบียน สนามบิน ตางๆ ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้างหรือผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวน
ตําบลให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคกร โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)  
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกอสร้างและซอมแซมฝายตามแนวพระราชดําริฯ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างและซอมแซมบํารุงรักษา
ฝายกักเก็บน้ําตามพระราชดําริฯ ตามอํานาจหน้าที่ พรบ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับ ที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 67 ข้อ (9) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ รายจายประจําปี 2565)

โครงการอนุรักษสภาพป่าไม้ในพื้นที่ตําบลคอนสวรรค จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษสภาพป่าไม้ในพื้นที่
ตําบลคอนสวรรค เพื่อให้ชุมชนมีความรักในป่าไม้และสิ่งแวด
ล้อม  ตามอํานาจหน้าที่ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 มาตรา 67 ข้อ (9) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)
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