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1/2 ม.6  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล กุดนอย
  เขต/อําเภอ สีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  30140

พื้นที่ 87.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,729 คน
ชาย 3,739 คน

หญิง 3,990 คน

ขอมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลกุดนอย
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดนอยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลกุดนอย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 77,811,456.13 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 73,000,064.40 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 17,697,723.61 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 8 โครงการ รวม 
2,828,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 18 โครงการ รวม 1,759,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 47,200,540.24 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 181,627.24 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 67,446.35 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 143,309.57 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 56,527.20 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,145,813.73 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 24,605,816.15 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 106,308.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 31,719,208.86 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 15,356,280.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,629,865.54 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,931,003.32 บาท

งบลงทุน จํานวน 189,500.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,612,560.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 106,308.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 3,818,888.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 181,627.24 358,000.00 405,700.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

67,446.35 68,130.00 45,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 143,309.57 200,200.00 148,200.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 56,527.20 41,300.00 35,300.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 448,910.36 667,630.00 634,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 22,145,813.73 21,532,370.00 19,764,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22,145,813.73 21,532,370.00 19,764,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 24,605,816.15 22,800,000.00 24,600,800.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

24,605,816.15 22,800,000.00 24,600,800.00

รวม 47,200,540.24 45,000,000.00 45,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 15,377,880.00 15,940,000.00 17,702,984.00

งบบุคลากร 11,629,865.54 16,102,925.00 14,883,466.00

งบดําเนินงาน 2,949,003.32 6,002,975.00 6,248,660.00

งบลงทุน 189,500.00 5,043,100.00 4,080,890.00

งบเงินอุดหนุน 1,612,560.00 1,911,000.00 2,084,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 31,758,808.86 45,000,000.00 45,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลกุดน้อย
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลกุดน้อย
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,662,946

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 550,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,238,120

แผนงานสาธารณสุข 1,618,210

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,164,440

แผนงานเคหะและชุมชน 320,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 310,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,663,300

แผนงานการเกษตร 760,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,702,984

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,702,984 17,702,984
    งบกลาง 17,702,984 17,702,984

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,078,946 533,000 2,375,600 416,000 9,403,546
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 0 0 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,026,226 533,000 2,375,600 416,000 7,350,826

งบดําเนินงาน 1,550,500 20,000 590,000 11,000 2,171,500
    คาตอบแทน 280,000 0 110,000 0 390,000

    คาใชสอย 655,000 20,000 425,000 5,000 1,105,000

    คาวัสดุ 252,000 0 45,000 6,000 303,000

    คาสาธารณูปโภค 363,500 0 10,000 0 373,500

งบลงทุน 41,000 22,000 24,900 0 87,900
    คาครุภัณฑ 41,000 22,000 24,900 0 87,900

รวม 7,670,446 575,000 2,990,500 427,000 11,662,946

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 290,000 290,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 290,000 290,000

งบดําเนินงาน 260,000 260,000
    คาใชสอย 220,000 220,000

    คาวัสดุ 40,000 40,000

รวม 550,000 550,000

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 761,960 528,000 1,289,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 761,960 528,000 1,289,960

งบดําเนินงาน 65,000 1,119,160 1,184,160
    คาใชสอย 35,000 207,352 242,352

    คาวัสดุ 30,000 911,808 941,808

งบเงินอุดหนุน 0 1,764,000 1,764,000
    เงินอุดหนุน 0 1,764,000 1,764,000

รวม 826,960 3,411,160 4,238,120

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 988,520 0 988,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 988,520 0 988,520

งบดําเนินงาน 443,000 145,000 588,000
    คาใชสอย 170,000 145,000 315,000

    คาวัสดุ 270,000 0 270,000

    คาสาธารณูปโภค 3,000 0 3,000

งบลงทุน 41,690 0 41,690
    คาครุภัณฑ 41,690 0 41,690

รวม 1,473,210 145,000 1,618,210

หนา : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 862,440 0 862,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 862,440 0 862,440

งบดําเนินงาน 102,000 200,000 302,000
    คาตอบแทน 10,000 0 10,000

    คาใชสอย 50,000 200,000 250,000

    คาวัสดุ 40,000 0 40,000

    คาสาธารณูปโภค 2,000 0 2,000

รวม 964,440 200,000 1,164,440
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบเงินอุดหนุน 320,000 320,000
    เงินอุดหนุน 320,000 320,000

รวม 320,000 320,000

หนา : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    คาใชสอย 10,000 10,000

รวม 10,000 10,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 200,000 60,000 310,000
    คาใชสอย 50,000 200,000 60,000 310,000

รวม 50,000 200,000 60,000 310,000

หนา : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,644,000 0 1,644,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,644,000 0 1,644,000

งบดําเนินงาน 1,083,000 0 1,083,000
    คาตอบแทน 130,000 0 130,000

    คาใชสอย 620,000 0 620,000

    คาวัสดุ 230,000 0 230,000

    คาสาธารณูปโภค 103,000 0 103,000

งบลงทุน 2,330,500 1,605,800 3,936,300
    คาครุภัณฑ 2,330,500 0 2,330,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 1,605,800 1,605,800

รวม 5,057,500 1,605,800 6,663,300

หนา : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 405,000 0 405,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 405,000 0 405,000

งบดําเนินงาน 240,000 100,000 340,000
    คาใชสอย 215,000 100,000 315,000

    คาวัสดุ 25,000 0 25,000

งบลงทุน 15,000 0 15,000
    คาครุภัณฑ 15,000 0 15,000

รวม 660,000 100,000 760,000

หนา : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -10,332.00 0.00 9,325.00 7.24 % 10,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ -23,870.76 3,058.46 15,251.00 14.75 % 17,500.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 22,574.33 34,606.78 193,458.00 21.47 % 235,000.00
     ภาษีป้าย 85,511.40 143,962.00 139,966.00 2.31 % 143,200.00

รวมหมวดภาษีอากร 73,882.97 181,627.24 358,000.00 405,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 4,297.10 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,027.00 2,360.25 5,030.00 0.00 % 5,030.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 580.00 860.00 600.00 0.00 % 600.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 17,000.00 -100.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,800.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 8,110.00 1,900.00 8,500.00 -64.71 % 3,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายหอพัก 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 7,085.64 38,008.00 10,000.00 -25.00 % 7,500.00
     คาปรับอื่น ๆ 2,841.00 2,656.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 2,000.00 2,000.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

11,775.00 9,360.00 12,000.00 2.25 % 12,270.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 860.00 1,005.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 1,100.00 0.00 3,000.00 -83.33 % 500.00
     รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 40,378.64 67,446.35 68,130.00 45,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     ดอกเบี้ย 190,229.00 143,309.57 200,000.00 -26.00 % 148,000.00
     คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 190,229.00 143,309.57 200,200.00 148,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 7,500.00 11,200.00 30,500.00 0.00 % 30,500.00
     คาขายแบบพิมพและคํารอง 0.00 0.00 10,000.00 -60.00 % 4,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 45,327.20 800.00 0.00 % 800.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,500.00 56,527.20 41,300.00 35,300.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 605,475.42 683,617.16 606,000.00 12.87 % 684,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,032,195.70 10,207,272.22 9,200,000.00 10.96 % 10,208,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,363,373.28 3,716,963.67 3,700,000.00 2.70 % 3,800,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 194,681.49 199,887.15 200,000.00 103.75 % 407,500.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,872,484.30 6,179,470.85 6,712,870.00 -40.26 % 4,010,000.00
     คาภาคหลวงแร 92,604.14 93,646.90 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 52,136.11 34,108.78 61,000.00 -44.26 % 34,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

946,965.00 945,147.00 950,000.00 -45.26 % 520,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 2,357.10 85,700.00 2,500.00 -60.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,162,272.54 22,145,813.73 21,532,370.00 19,764,500.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 22,723,483.00 24,605,816.15 22,800,000.00 7.90 % 24,600,800.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 22,723,483.00 24,605,816.15 22,800,000.00 24,600,800.00
รวมทุกหมวด 43,197,746.15 47,200,540.24 45,000,000.00 45,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 45,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 405,700 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวจากยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คางชําระ

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 17,500 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวจากยอดลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่คางชําระ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 235,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวจากทะเบียนผูที่อยูในขายตองชําระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง (เป็นรายไดจากการเก็บตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562)

ภาษีป้าย จํานวน 143,200 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวจากทะเบียนผูที่อยูในขายตองชําระภาษี
ป้าย

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 45,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวสูงกวารายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวเทาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,030 บาท

  - ประมาณการตั้งไวเทากับปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 600 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 300 บาท

  - ประมาณการตั้งรับเพิ่มเป็นรายการใหม

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,800 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 3,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายหอพัก จํานวน 2,500 บาท

  - ประมาณการตั้งรับเพิ่มเป็นรายการใหม

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 7,500 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวต่ํากวาปที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวเทาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวเทาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 12,270 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวเทาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวต่ํากวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวต่ํากวาปที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 148,200 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 100 บาท

  - ประมาณการตั้งรับเพิ่มเป็นรายการใหม

ดอกเบี้ย จํานวน 148,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยใชขอมูลรายรับ
จริงจากดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากไวกับธนาคารในปงบประมาณที่
ลวงมาเป็นเกณฑในการคํานวณ

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

  - ประมาณการตั้งรับเพิ่มเป็นรายการใหม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 35,300 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 30,500 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวเทาปที่ผานมา โดยใชขอมูลรายรับจริง
จากการจําหนายแบบแปลนตางๆ ในปงบประมาณที่ลวงมาเป็น
เกณฑในการคํานวณ

คาขายแบบพิมพและคํารอง จํานวน 4,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวต่ํากวาปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 800 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวต่ํากวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,764,500 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 684,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปที่ผานมา โดยใชขอมูลรายรับ
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลวเป็นเกณฑในการคํานวณ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,208,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปที่ผานมา โดยใชขอมูลรายรับ
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลวเป็นเกณฑในการคํานวณ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,800,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปที่ผานมา โดยใชขอมูลรายรับ
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาเป็นเกณฑในการคํานวณ
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 407,500 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปที่ผานมา โดยใชขอมูลรายรับ
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลวเป็นเกณฑในการคํานวณ

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,010,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยใชขอมูลรายรับ
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลวเป็นเกณฑในการคํานวณ

คาภาคหลวงแร จํานวน 100,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวเทาปที่ผานมา โดยใชขอมูลรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวเป็นเกณฑในการคํานวณ

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 34,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยใชขอมูลรายรับ
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลวเป็นเกณฑในการคํานวณ

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 520,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยใชขอมูลรายรับ
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลวเป็นเกณฑในการคํานวณ

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยใชขอมูลรายรับ
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลวเป็นเกณฑในการคํานวณ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 24,600,800 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,600,800 บาท

  - ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาปที่ผานมา โดยใชขอมูลรายรับ
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลวเป็นเกณฑในการคํานวณ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,582.00 58,483.00 120,000.00 0.83 % 121,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,198.00 4,800.00 6,000.00 16.67 % 7,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,887,300.00 11,213,300.00 12,000,000.00 13.07 % 13,568,280

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,611,200.00 2,676,600.00 2,800,000.00 3.53 % 2,898,720

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000.00 99,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินสํารองจาย 435,797.00 627,337.00 660,000.00 -34.85 % 430,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0.00 0.00 444,000.00 -8.11 % 407,984

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

236,000.00 470,000.00 0.00 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลกุดน้อย
อําเภอสีคิ้ว    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยพิเศษ 0.00 78,360.00 0.00 0 % 0

รวมงบกลาง 14,533,077.00 15,377,880.00 16,300,000.00 17,702,984
รวมงบกลาง 14,533,077.00 15,377,880.00 16,300,000.00 17,702,984
รวมงบกลาง 14,533,077.00 15,377,880.00 16,300,000.00 17,702,984

รวมแผนงานงบกลาง 14,533,077.00 15,377,880.00 16,300,000.00 17,702,984
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080.00 514,080.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 514,080.00 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000.00 2,232,000.00 2,491,200.00 -45.09 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720.00 2,916,720.00 3,175,920.00 2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,731,539.00 2,827,139.76 2,933,740.00 -4.56 % 2,800,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

70,000.00 63,903.00 28,800.00 191.67 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 140,000.00 147,903.00 252,000.00 -33.33 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,028,325.31 843,200.00 608,720.00 51.83 % 924,226

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,045.00 48,000.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,017,909.31 3,930,145.76 3,893,260.00 4,026,226
รวมงบบุคลากร 6,070,629.31 6,846,865.76 7,069,180.00 6,078,946

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

46,700.00 147,700.00 540,000.00 -62.96 % 200,000

คาเชาบ้าน 60,000.00 60,000.00 70,000.00 0 % 70,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 106,700.00 209,570.00 620,000.00 280,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 142,260.00 161,660.00 150,000.00 0 % 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 22,975.00 20,410.00 30,000.00 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดซื้อพวงมาลา พวงมาลัย 
ชอดอกไม้

0.00 3,100.00 5,000.00 0 % 5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 77,572.00 21,824.00 50,000.00 20 % 60,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 340,000.00 -100 % 0

โครงการ อบต.พบประชาชน 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการ อบต.พบประชาชน 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธี 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธี 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการประชาคมระดับหมูบ้านและระดับ
ตําบล

0.00 2,116.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 
และผู้นําชุมชน

0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และผู้นําชุมชน

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 89,235.53 52,132.80 50,000.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 332,042.53 261,242.80 885,000.00 655,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,864.00 43,400.00 68,000.00 -33.82 % 45,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,200.00 0.00 5,000.00 40 % 7,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,800.00 11,200.00 10,000.00 50 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 35,101.00 40,329.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,120.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,400.00 11,770.00 35,000.00 0 % 35,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 78,485.00 106,699.00 258,000.00 252,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 247,285.55 212,215.20 250,000.00 0 % 250,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,282.59 5,241.93 15,000.00 -33.33 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 0.00 1,645.00 3,000.00 16.67 % 3,500

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 75,756.00 75,756.00 90,000.00 0 % 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 328,324.14 294,858.13 368,000.00 363,500
รวมงบดําเนินงาน 845,551.67 872,369.93 2,131,000.00 1,550,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู

0.00 184,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 5,700.00 100 % 11,400

โต๊ะทํางานเหล็ก 0.00 0.00 6,500.00 -100 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 100 % 2,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 184,000.00 31,200.00 41,000
รวมงบลงทุน 0.00 184,000.00 31,200.00 41,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,916,180.98 7,903,235.69 9,231,380.00 7,670,446
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 222,240.00 9.34 % 243,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 278,880.00 3.99 % 290,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 501,120.00 533,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 501,120.00 533,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประชาคมระดับหมูบ้านและระดับ
ตําบล

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการประชาคมระดับหมูบ้านและระดับ
ตําบล

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 20,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 20,000.00 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 2,600.00 22,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 2,600.00 22,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 523,720.00 575,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,604,430.00 1,545,715.48 2,057,560.00 -10.54 % 1,840,640

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจ้างลูกจ้างประจํา 259,460.00 273,480.00 280,080.00 8.18 % 303,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 168,070.00 175,200.00 182,520.00 4.08 % 189,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,073,960.00 2,036,395.48 2,562,160.00 2,375,600
รวมงบบุคลากร 2,073,960.00 2,036,395.48 2,562,160.00 2,375,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,352.00 7,600.00 0.00 0 % 0

คาเชาบ้าน 88,600.00 101,400.00 100,000.00 0 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 97,952.00 115,370.00 110,000.00 110,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 32,745.90 29,952.00 204,000.00 22.55 % 250,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 52,268.00 42,108.00 65,000.00 -23.08 % 50,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0.00 0.00 150,000.00 -33.33 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,700.00 25,820.00 25,000.00 -20 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 87,713.90 97,880.00 449,000.00 425,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,028.00 16,982.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,740.00 4,500.00 5,000.00 300 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 52,768.00 21,482.00 30,000.00 45,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 1,205.00 9,211.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,205.00 9,211.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 239,638.90 243,943.00 599,000.00 590,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  (ราคา
รวมคาติดตั้ง)

0.00 0.00 0.00 100 % 24,900

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน  สําหรับงาน
ประมวลผล

21,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่  1  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา  
19  นิ้ว)

0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์  Multifunction  ชนิดเลเซอร์  
หรือ ชนิด  LED ขาวดํา

9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ  ขนาด  1 kVA 0.00 0.00 5,800.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ  ขนาด 1 kVA 5,600.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,600.00 0.00 27,800.00 24,900
รวมงบลงทุน 48,600.00 0.00 27,800.00 24,900

รวมงานบริหารงานคลัง 2,362,198.90 2,280,338.48 3,188,960.00 2,990,500
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 376,080.00 10.61 % 416,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 376,080.00 416,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 376,080.00 416,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 6,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 11,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 376,080.00 427,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,278,379.88 10,183,574.17 13,320,140.00 11,662,946

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 290,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 290,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 290,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ภายใน
สถานศึกษาตําบลกุดน้อย

0.00 9,840.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายใน
ตําบลกุดน้อย

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายใน
สถานศึกษา

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลกุด
น้อย

0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
และการบริการประชาชนในชวงเทศกาล

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 9,840.00 60,000.00 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุจราจร 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 40,000.00 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 9,840.00 100,000.00 260,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 9,840.00 100,000.00 550,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 9,840.00 100,000.00 550,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 477,000.54 384,506.42 1,058,760.00 -32 % 719,960

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 131,460.00 136,610.00 147,600.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000.00 22,515.00 24,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 632,460.54 543,631.42 1,272,360.00 761,960
รวมงบบุคลากร 632,460.54 543,631.42 1,272,360.00 761,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 1,000.00 0.00 0 % 0

คาเชาบ้าน 5,400.00 4,412.84 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,240.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 11,640.00 5,412.84 0.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพือให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 12,400.00 70,000.00 -71.43 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 12,400.00 80,000.00 35,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,600.00 600.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 20,600.00 10,600.00 30,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 32,240.00 28,412.84 110,000.00 65,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 664,700.54 572,044.26 1,382,360.00 826,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 355,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 148,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 528,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 528,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

17,500.00 14,500.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.)

0.00 0.00 127,350.00 -42.22 % 73,580

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน)

0.00 0.00 231,525.00 -42.22 % 133,772
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลกุดน้อย (คาอาหารกลาง
วัน)

112,560.00 108,140.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 130,060.00 122,640.00 358,875.00 207,352
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,020.00 0.00 998,100.00 -8.65 % 911,808

คาอาหารเสริม (นม) 718,477.34 896,741.46 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 732,497.34 896,741.46 998,100.00 911,808
รวมงบดําเนินงาน 862,557.34 1,019,381.46 1,356,975.00 1,119,160

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 1,746,200.00 1,612,560.00 1,911,000.00 -7.69 % 1,764,000

รวมเงินอุดหนุน 1,746,200.00 1,612,560.00 1,911,000.00 1,764,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,746,200.00 1,612,560.00 1,911,000.00 1,764,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,608,757.34 2,631,941.46 3,267,975.00 3,411,160
รวมแผนงานการศึกษา 3,273,457.88 3,203,985.72 4,650,335.00 4,238,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 4,385.00 16,091.56 % 710,000

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 2,000.00 2,000 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 210,120.00 218,400.00 227,400.00 4.01 % 236,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 210,120.00 218,400.00 233,785.00 988,520
รวมงบบุคลากร 210,120.00 218,400.00 233,785.00 988,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 14,000.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,580.00 0.00 130,000.00 15.38 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 8,580.00 0.00 165,000.00 170,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 4,950.00 7,100.00 15,000.00 33.33 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,995.00 5,000.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 876.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22,400.00 111,535.00 145,000.00 37.93 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,880.00 7,920.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,200.00 27,950.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 63,301.00 159,505.00 220,000.00 270,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 3,000.00 3,000
รวมงบดําเนินงาน 71,881.00 159,505.00 402,000.00 443,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 5,500.00 5,900.00 -3.39 % 5,700

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ  ระบบดิจิตอล 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล 2,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้ลําโพงอเนกประสงค์  10,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากหรือฝ่ามือ 0.00 0.00 0.00 100 % 3,490

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,400.00 5,500.00 8,900.00 41,690
รวมงบลงทุน 32,400.00 5,500.00 8,900.00 41,690

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 10

7,560.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 12

6,960.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 5

7,560.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 6

6,845.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุึดาฯ  หมูที่ 1

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุึดาฯ หมูที่ 13

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสวนสมุนไพรอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ หมูที่ 14

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสวนสมุนไพรอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ หมูที่ 8

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 10

7,560.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 12

7,250.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 5

7,560.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 6

6,845.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่ 10

4,880.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่ 12

5,790.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่ 2

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่ 5

4,880.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่ 6

6,130.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่ 9

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 199,820.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 199,820.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 514,221.00 383,405.00 644,685.00 1,473,210
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อลดปัจจัยการเกิด
โรคติดตอ

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือนและการทํา EM ball บําบัดน้ําเสีย

0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการรณรงค์ คัดแยกขยะ 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์ไมทิ้งขยะบนไหลทางและที่
สาธารณะ

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก 39,019.00 37,385.00 40,000.00 25 % 50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัติราชนารี

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ปลอดโฟม

0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0
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โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เพื่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 39,019.00 37,385.00 156,000.00 145,000
รวมงบดําเนินงาน 39,019.00 37,385.00 156,000.00 145,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 39,019.00 37,385.00 156,000.00 145,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 553,240.00 420,790.00 800,685.00 1,618,210

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 197,018.00 515,770.00 825,480.00 -28.17 % 592,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

6,690.00 315.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 5,532.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 202,080.00 184,032.00 218,760.00 4 % 227,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 411,320.00 742,117.00 1,086,240.00 862,440
รวมงบบุคลากร 411,320.00 742,117.00 1,086,240.00 862,440
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

5,600.00 16,400.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 13,600.00 20,400.00 20,000.00 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 2,700.00 10,000.00 -50 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 28,244.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 28,244.00 2,700.00 50,000.00 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,068.00 6,455.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,850.00 7,010.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 22,918.00 13,465.00 40,000.00 40,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 1,747.00 888.00 2,000.00 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,747.00 888.00 2,000.00 2,000
รวมงบดําเนินงาน 66,509.00 37,453.00 112,000.00 102,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 5,900.00 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต สีเทาสลับ 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

ลิ้นชักเก็บเอกสาร 15 ชั้น 6,900.00 0.00 0.00 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

650.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน

0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ 2,450.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,000.00 0.00 27,400.00 0
รวมงบลงทุน 27,000.00 0.00 27,400.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 504,829.00 779,570.00 1,225,640.00 964,440
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมอาชีพ
คนพิการในยุค 4.0

0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสงเสริมอาชีพชุมชนในพื้นที่ตําบล
กุดน้อยและพื้นที่รอบโรงงาน

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพชุมชนในพื้นที่ตําบล
กุดน้อยและพื้นที่รอบโรงงาน

0.00 45,160.00 0.00 0 % 0
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โครงการสงเสริมอาชีพในพื้นที่ตําบลกุดน้อย 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกแกผู้
พิการในสถานที่ราชการ

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 45,160.00 180,000.00 200,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 45,160.00 180,000.00 200,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 45,160.00 180,000.00 200,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 504,829.00 824,730.00 1,405,640.00 1,164,440

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 926,700.00 795,335.88 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 374,380.00 381,075.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 25,040.00 24,045.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,368,120.00 1,242,455.88 0.00 0
รวมงบบุคลากร 1,368,120.00 1,242,455.88 0.00 0
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

26,200.00 53,200.00 0.00 0 % 0

คาเชาบ้าน 111,193.00 67,186.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,150.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 147,543.00 120,386.00 0.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 26,400.00 26,400.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 1,700.00 7,780.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในรังวัดที่ดิน 207,225.00 8,730.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 61,050.00 80,715.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 296,375.00 123,625.00 0.00 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 1,350.00 0.00 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 38,950.00 0.00 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0.00 75,000.00 0.00 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 13,220.00 9,700.00 0.00 0 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 6,380.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 13,220.00 131,380.00 0.00 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 24,408.39 81,042.09 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 24,408.39 81,042.09 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 481,546.39 456,433.09 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,849,666.39 1,698,888.97 0.00 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ
จากโรงเรียนบ้านโนนเสลา หมูที่ 6 - บ้านกุด
น้อย

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ
จากสามแยกทางเข้าหมูบ้าน - ทางแยกเข้า
วัดบ้านไกเสา หมูที่ 10

0.00 0.00 0.00 100 % 70,000
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ
บ้านหนองสลักได หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 320,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0.00 0.00 0.00 320,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,849,666.39 1,698,888.97 0.00 320,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการยกระดับหมูบ้านเอาชนะยาเสพติด 
ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
และการบริการประชาชนในชวงเทศกาล

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
และการบริการประชาชนในชวงเทศกาล

25,600.00 39,120.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 25,600.00 39,120.00 110,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 25,600.00 39,120.00 110,000.00 10,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 25,600.00 39,120.00 110,000.00 10,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25,600.00 39,120.00 110,000.00 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดซื้อพวงมาลา  พวงมาลัย  
ชอดอกไม้

1,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  งานรัฐพิธี
และงานประเพณีวัฒนธรรม 

16,420.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 66,925.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 84,945.00 0.00 50,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 84,945.00 0.00 50,000.00 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

84,945.00 0.00 50,000.00 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีออก
พรรษาต้านยาเสพติดกุดน้อยคัพ

0.00 0.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

โครงการแขงขันกีฬาภายในชุมชนตําบลกุด
น้อย

0.00 0.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 240,000.00 200,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 240,000.00 200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 240,000.00 200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมรากวัฒนธรรม "ของดีบ้าน
ฉัน"

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และผู้
สูงอายุ

0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี
วันสงกรานต์

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 60,000.00 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 60,000.00 60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0.00 0.00 60,000.00 60,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 84,945.00 0.00 350,000.00 310,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 805,560.00 17.93 % 950,000

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 513,960.00 19.08 % 612,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 48,000.00 -16.67 % 40,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,409,520.00 1,644,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,409,520.00 1,644,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 60,000.00 16.67 % 70,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 180,000.00 130,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 230,000.00 73.91 % 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาใช้จายในการรังวัดที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 70,000.00 185.71 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 350,000.00 620,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 130,000.00 -23.08 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 90,000.00 -44.44 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 300,000.00 230,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

คาบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 103,000.00 103,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 933,000.00 1,083,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงานสําหรับอํานวยการ 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 5,900.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถกระเช้าซอมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ 0.00 0.00 0.00 100 % 2,300,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 0.00 0.00 0.00 100 % 30,500
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0.00 0.00 6,300.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 66,200.00 2,330,500
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 66,200.00 2,330,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 2,408,720.00 5,057,500
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนางฉวี 
- บ้านนายประกอบ พร้อมรางระบายน้ําตัด
ผานถนน บ้านปรางค์เกา หมูที่ 13

0.00 0.00 0.00 100 % 173,100
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านไกเสา
หมูที่ 10

0.00 0.00 330,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านวังกรวด หมูที่ 2

0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเข้าหมูบ้านหัวสระ - ปรางค์เกา - ดอน
มะนาว หมูที่ 7, 13

0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง กุดเตางับ - ไก
เสา หมูที่ 3

0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านใหม กม.9 
หมูที่ 11 สายติดวัดถึงบ้านหนองสลักได 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านสะพาน
หงส์ หมูที่ 12

0.00 0.00 330,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําจากบ้านนาง
ทองคํา - หน้าประตูโรงเรียน บ้านสะพาน
หงส์ หมูที่ 12

0.00 0.00 0.00 100 % 251,200

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําจากบ้านนาย
ชูศักดิ์ - เหมืองสาธารณะ (บ้านนางสุรีย์) 
บ้านถนนนาดี หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 100 % 299,100

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําจากบ้านนาย
เตา - บ้านนายแสวง บ้านวังกรวด หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 100 % 311,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําจากบ้านหมอ
อ้อ - สามแยกอนามัย บ้านกุดน้อย หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 100 % 287,100

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําตัดผานถนน 
บ้านปรางค์เกา หมูที่ 13

0.00 0.00 0.00 100 % 58,700

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านกุดน้อย หมูที่ 1

0.00 0.00 330,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านถนนนาดี หมูที่ 9

0.00 0.00 330,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านบอทอง หมูที่ 14

0.00 0.00 330,000.00 -100 % 0

โครงการซอมสร้างถนนลาดยางทางเข้าหมู
บ้าน บ้านดอนนกเขา หมูที่ 5

0.00 0.00 330,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโนนเสลา - สี
คิ้ว หมูที่ 6

0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนลาดยาง
ทางเข้าหมูบ้าน บ้านดอนมะนาว หมูที่ 7

0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหน้าวัด บ้านหนองสลักได หมู
ที่ 4

0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกขยายบอพักน้ําดิบ บ้านหัว
สระ หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 100 % 162,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 
(คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

0.00 0.00 50,000.00 27 % 63,500

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 4,930,000.00 1,605,800
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 4,930,000.00 1,605,800

รวมงานก่อสร้าง 0.00 0.00 4,930,000.00 1,605,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 7,338,720.00 6,663,300

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 369,480.00 9.61 % 405,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 369,480.00 405,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 369,480.00 405,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานด้านการ
เกษตร

0.00 0.00 136,000.00 -26.47 % 100,000

โครงการอบรมให้ความรู้และสงเสริมถาย
ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

0.00 0.00 24,000.00 25 % 30,000

โครงพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์กระจาย
วัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคระบาดในสัตว์   
อบต.กุดน้อย

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 195,000.00 215,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุการเกษตร 2,200.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 2,200.00 0.00 0.00 25,000
รวมงบดําเนินงาน 2,200.00 0.00 195,000.00 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 15,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 15,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 2,200.00 0.00 564,480.00 660,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตองค์การบริหาร
สวนตําบลกุดน้อย

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 60,000.00 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 60,000.00 100,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0.00 0.00 60,000.00 100,000
รวมแผนงานการเกษตร 2,200.00 0.00 624,480.00 760,000

รวมทุกแผนงาน 30,105,395.15 31,758,808.86 45,000,000.00 45,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย

อําเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,702,984 บาท
งบกลาง รวม 17,702,984 บาท

งบกลาง รวม 17,702,984 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 121,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
พนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจางชั่วคราว 
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกรคม 2557 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนาย
จาง โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดย
ประมาณทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม) เป็นไปตามกฎหมาย และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
  - พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,568,280 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ที่ไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีรายเดือนแบบขั้นบันได
สําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60 - 69 ปี จะไดรับ 600
 บาท อายุ 70 - 79 ปี จะไดรับ 700 บาท อายุ 80 - 89 ปี จะได
รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท (เวนแต
ในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนิน
การ ตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน)
  - ตั้งงบประมาณเต็มจํานวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจายเงิน
สดและที่โอนเขาบัญชีผานระบบ e-payment และที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโอนเขาบัญชีเอง (ถามี) โดยใชฐานขอมูล
จํานวนผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู
สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจํานวนที่เพิ่มขึ้นจาก
ฐานขอมูลประชากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือคํานวณ
โดยใชประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูสูงอายุ 3
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 ปี ยอนหลัง ขอมูลจํานวนผูสูงอายุในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประกอบกัน
  - การดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่ม
เติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
  - เป็นไปตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 116 ลําดับที่ 2
                        (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,898,720 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแก
คนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไดรับ
เบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน (ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ปี คนละ 1,000 บาทตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2563) เวนแต ในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการใหกับ
รายเดิมมากอน
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  - ตั้งงบประมาณเต็มจํานวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจายเงิน
สดและที่โอนเขาบัญชีผานระบบ e-payment และที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโอนเขาบัญชีเอง (ถามี) โดยใชฐานขอมูล
จํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความ
พิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือคํานวณโดยใช
ประมาณการอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนคนพิการ 3 ปี ยอน
หลัง ขอมูลประมาณการจํานวนคนพิการในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่คาดวาจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมระหวาง
ปี และขอมูลจํานวนคนพิการที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบกัน
  - การดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
  - เป็นไปตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 116 ลําดับที่ 2
                        (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเรองรับการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู
ป่วยเอดส ใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัย
แลว และรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู
อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วย
เอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน ซึ่งจาย
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จากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู
ป่วยเอดส และองคการบริหารสวนตําบลกุดนอยจายสมทบเพิ่มคน
ละ 500 บาทตอเดือน รวมเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสคน
ละ 1,000 บาทตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 ขอ 18 การจายเงินตามขอ 16 ใหจายไดในอัตราดังนี้ (1
) จายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด (2) หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใดมีความประสงคจะจายเกินกวาที่กําหนด
ตาม (1) ใหสามารถที่จะกระทําได ทั้งนี้ตองไมเกินกวาสองเทา
ของอัตราที่กําหนด หรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท โดยใหเสนอสภา
ทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น
  - ใชฐานขอมูลจํานวนผูป่วยเอดสตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
จํานวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานขอมูลประชากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือคํานวณโดยใชประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนผูป่วยเอดส 3 ปี ยอนหลัง ขอมูลประมาณการจํานวนผู
ป่วยเอดสในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่คาดวาจะมาลง
ทะเบียนเพิ่มเติมระหวางปี และขอมูลจํานวนผูป่วยเอดสที่ได
บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกัน
  - การดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
  - เป็นไปตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสราง
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หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 115 ลําดับที่ 1
                        (กองสวัสดิการสังคม)

เงินสํารองจาย จํานวน 430,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม ไดแก การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย การดําเนินการป้องกันและแกไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การป้องกันและระงับโรคติดตอ ฯลฯ
 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของดังนี้
  - เป็นไปตามราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ขอ 19
  
  
  
               

 
   

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 407,984 บาท
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  - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 โดยองคการบริหารสวนตําบลคํานวณตั้ง
จายในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทตามขอ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยก
เวน ประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาค และเงิน
อุดหนุน ไมตองนํามารวมคํานวณ ประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 45,000,000 บาท หักเงินอุดหนุน
ทั่วไป จํานวน 24,600,800 บาท คงเหลือยอดที่นํามาคํานวณ
สมทบกองทุนฯ จํานวน 20,399,200 บาท สมทบกองทุนฯ ใน
อัตรารอยละ 2 (20,399,200 x 2 % = 407,984 บาท) จึง
คํานวณตั้งจายไว 407,984 บาท เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดัง
นี้
  - พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2563
  - กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปี สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญราชการ
ทองถิ่น พ.ศ. 2563
  - หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 150,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่นหรือระดับพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้ง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ
.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
. 2561 ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุข
ที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สมทบเงินไมนอย
กวารอยละ 50 กรณีรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไม
รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต 6 ถึง 20 ลานบาท)
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 3230 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจง
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยหลัก
เกณฑการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 117 ลําดับที่ 4
                    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,670,446 บาท

งบบุคลากร รวม 6,078,946 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล รายละเอียด
ดังนี้
  (1) คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน
  (2) คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน
  - เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทน แนบทายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
  (1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
  (2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
  - เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทน แนบทายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล รายละเอียดดังนี้
  (1) คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
  (2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
  - เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทน แนบทายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน
  - เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทน แนบทายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,368,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องคการบริหารสวนตําบล ราย
ละเอียดดังนี้
  (1) คาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา 11,220 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 134,640 บาท
  (2) คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา 9,180 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 110,160 บาท
  (3) คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 12 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 1,036,800 บาท
  (4) คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 86,400 บาท
  - เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทน แนบทายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,026,226 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,800,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการทองถิ่น หรือพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย สํานักปลัด จํานวน 7 อัตรา โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566
) ดังนี้
  1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ
กลาง) จํานวน 1 อัตรา
  2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทอง
ถิ่น ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา
  3) หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) จํานวน 1
 อัตรา
  4) นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
  5) นิติกร (ปก.) จํานวน 1 อัตรา
  6) เจาพนักงานธุรการ (ชง.) จํานวน 1 อัตรา
  7) เจาพนักงานธุรการ (ปง.) จํานวน 1 อัตรา
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
                        (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1
 อัตรา ซึ่งไดรับเงินประจําตําแหนงตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบลวาดวยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น ไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 18
 มกราคม 2564
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
                        (สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหนาสวนราชการตําแหนง
บริหารทองถิ่น จํานวน 2 อัตรา และอํานวยการทองถิ่น จํานวน 1
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
  1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ
กลาง) จํานวน 1 อัตรา
  2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทอง
ถิ่น ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา
  3) หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) จํานวน 1
 อัตรา
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 (บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ทองถิ่น บัญชี 2)
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
                        (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 924,226 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 7 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564 - 2566) ดังนี้
  1) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิขาการประชา
สัมพันธ จํานวน 1 อัตรา
  2) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
  3) พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1
 อัตรา
  4) พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ภารโรง จํานวน 1 อัตรา
  5) พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง แมครัว จํานวน 1 อัตรา
  6) พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
                        (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
                        (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,550,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
   (1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี (โบนัส)
   - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
   (2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
   - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตง
ตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย
   1. คณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทํา
รางขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจาง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอ (ตามขอ 21)
   2. คณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทํา
แบบรูปรายการงานกอสราง (ตามขอ 21)
   3. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (อํานาจหนาที่ตาม ขอ 55 - ขอ 58)
   4. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา (อํานาจหนาที่ตาม
ขอ 68 - ขอ 71)
   5. คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก (อํานาจหนาที่ตาม
ขอ 74 - ขอ 76)
   6. คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อํานาจ
หนาที่ตามขอ 78)
   7. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจาง (อํานาจ
หนาที่ตามขอ 175)
   8. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง (อํานาจ
หนาที่ตามขอ 176 และ 177)
   9. ผูควบคุมงานกอสราง (อํานาจหนาที่ตามขอ 178)
   10. คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง ฯลฯ
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   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
   (3) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
                        (สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 70,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
                        (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขาราชการทอง
ถิ่น หรือพนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
                        (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 655,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน
   (1) คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ
   (2) คากําจัดสิ่งปฏิกูล
   (3) คาซักฟอก ผามาน ปลอกหมอน ผาปู่ที่นอน ฯลฯ
   (4) คาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
   (5) คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
   (6) คาเชาเครื่องถายเอกสาร (กรณีทําสัญญาเชา 1 ปี)
   (7) คาจางเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก
   (8) คาจางเหมาสูบน้ํา
   (9) รายจายเกี่ยวกับการการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ
   (10) คาธรรมเนียมตางๆ
   (11) การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
   (12) คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
   (13) คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ
   (14) โครงการจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต
   (15) คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)
   (16) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
   (17) คาจางเหมาบริการตางๆ เพื่อเป็นคาจางบริการทําทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง ฯลฯ
   (18) คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางระบบแผนที่
ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาจางปรับปรุง
โดเมน Website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว ฯลฯ
   (19) คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง
   (20) คาจางสํารวจความพึงพอใจการใหบริการสาธารณะ ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 141
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกขา
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ราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
   (21) คาจางเหมาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
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  - เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการ โดยแยกเป็น
   1) คารับรอง
   - เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาของ
ขวัญ และคาใชจายอื่นซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับการรับรองหรือ
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานใน
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
   2) คาเลี้ยงรับรอง
   - เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิ การประชุมราชการ
ภายในหนวยงานประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้น การประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น การประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือเอกชน เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาตกแตงสถานที่ประชุม รวมถึง
คาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการจัดประชุม
   3) คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
   4) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
   5) คาใชจายในการประชุมราชการ
                    ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239
 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
                        (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดซื้อพวงมาลา พวงมาลัย ชอดอกไม จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อพานพุมดอกไม พานประดับ
พุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือ
ใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโรกา
สตางๆ ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
                        (สํานักปลัด) 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

   - เพื่อเป็นคาใชจายใหกับผูที่มีคําสั่งใหเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน
ตางๆ รวมถึงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
                        (สํานักปลัด)
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โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบต. พบ
ประชาชน สําหรับการจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ออกใหบริการ
ประชาชนนอกสถานที่ตั้งสํานักงาน อบต. เพิ่มชองทางในการให
บริการประชาชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คา
เชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาสิ่งพิมพตางๆ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2564
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 61 ลําดับที่ 4
                        (สํานักปลัด)

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติ งานรัฐพิธี เชน วันคลายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วัน
ที่ 5 ธันวาคม, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12
 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฏา
คม, วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2564
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 63 ลําดับที่ 9
                    (สํานักปลัด)
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โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล เชน คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาสิ่งพิมพ
ตางๆ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 66 ลําดับที่ 15
                        (สํานักปลัด)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง และผู
นําชุมชน

จํานวน 200,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทอง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง และผูนํา
ชุมชน เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาของที่ระลึก คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ป้ายโครงการ คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 61 ลําดับที่ 5
                        (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ที่อยูในความดูแลของสํานักปลัด เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ ดังนี้
   1. คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ
   2. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตางๆ เป็น
ตน
   หมายเหตุ 
   1) คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหเบิกจายในลักษณะคาใชสอย
   2) ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
   (1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคา
จางเหมาบริการในคาใชสอย
   (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
   (3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางเหมาแรงงานใหเบิกจายในราย
จายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 252,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ ตรา
ยาง กระดาษ หมึก ปากกา ซองเอกสาร ตลับผงหมึก กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี ธงชาติ แบบพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล สิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
ยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ไมล
ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ โทรโขง ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เบรก
เกอร กลองรับสัญญาณ ดอกลําโพง แผงวงจร แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด) 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง แกวน้ํา อางลาง
จาน โองน้ํา สายยางฉีดน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กรวด อาหารเสริม (นม) ฯลฯ
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล สิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน ไขควง ประแจ แมแรง ล็อคเกียร ล็อคคลัตช ล็อคพวง
มาลัย ยางรถยนต น้ํามันเบรก เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น หมอ
น้ํา ชุดเกียรรถยนต หัวเทียน ลอ ไฟหนา พวงมาลัย ฯลฯ
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ขาตั้งกลอง ป้ายประชา
สัมพันธ ขาตั้งเขียนภาพ เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ภาพถาย
ดาวเทียมเอกสารเผยแพรการดําเนินงาน ฯลฯ
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล สิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แผน
หรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy, disk, Removable Disk, Compact Disc, D
igital Video Disc, Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board)
เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เขน RAM เมาส (Mouse) ฯลฯ
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด) 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง สิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัว
เชื่อมแกส หัววาลวเปิด - ปิดแกส อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 363,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
กุดนอย และในที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลกุดนอย คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายความ
รวมถึง คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังกลาว และคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา คาเชาเครื่อง เลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,500 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาสื่อสารและโทรคมนาคมที่อยูในความดูแลและ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ บนระบบ CLOUP หรือ HOSTING คือการเชาพื้นที่บริการที่
ครอบคลุมถึงการประมวลผล พื้นที่หรือหนวยจัดเก็บขอมูล ฐาน
ขอมูล การเชาบริการเว็บเซริฟเวอร เว็บไซต หรือโฮมเพจ หรือ
ลักษณะงานที่เกี่ยวของกับการทํางานออนไลนบนสื่ออินเตอร
เน็ต ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 41,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2
 ตูๆ ละ 5,700 บาท รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2564 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
   1) มีมือจับชนิดบิด 
   2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
   3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
   - วัตถุประสงค : เพื่อใชเก็บเอกสารทางราชการของสํานักปลัด 
   - ไมเป็นครุภัณฑสําหรับบริการสาธารณะ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 17,000 บาท ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (รายการที่ 6) ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน
การ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอย กวา 4 GHz จํานวน 1
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 หนวย
   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB 
   - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
   - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
   - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
   - มีแป้นพิมพและเมาส 
   - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
   - วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ
ของสํานักปลัด เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
   - ไมเป็นครุภัณฑสําหรับบริการสาธารณะ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด)

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท
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   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,600 บาท ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (รายการที่ 44
) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
   - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
   - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
   - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 150 แผน
   - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
   - วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ
ของสํานักปลัด เนื่องจากเครื่องพิมพไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่
   - ไมเป็นครุภัณฑสําหรับบริการสาธารณะ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด)

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 
หนา/นาที)

จํานวน 10,000 บาท
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   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หนา/นาที) จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 10,000 บาท ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (รายการที่ 47) ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
   - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที (ppm)
   - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm)
   - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
   - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง และ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได
   - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
   - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
   - วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ
ของสํานักปลัด เนื่องจากเครื่องพิมพสีมีไมเพียงพอกับการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่
   - ไมเป็นครุภัณฑสําหรับบริการสาธารณะ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 575,000 บาท
งบบุคลากร รวม 533,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 533,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 243,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการทองถิ่น หรือพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย   ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน (ปก.) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
                (สํานักปลัด งานแผนและงบประมาณ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 290,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผู
ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจายไว 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -
 2566)
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
                (สํานักปลัด งานแผนและงบประมาณ)
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชาคมระดับหมูบานและระดับตําบล จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาคมระดับ
หมูบานและระดับตําบล เพื่อจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น
สําหรับเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายฯ เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาป้ายโครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเป็นในการดําเนินโครงการ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 59 ลําดับที่ 1
                (สํานักปลัด งานแผนและงบประมาณ)

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (รายการที่ 7) ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
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  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB 
  - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1
 หนวย
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
  - มีแป้นพิมพและเมาส
  - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
  - วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเจา
หนาที่ของสํานักปลัด งานแผนและงบประมาณ เนื่องจากเครื่อง
คอมพิวเตอรไมเพียงพอกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
  - ไมเป็นครุภัณฑสําหรับบริการสาธารณะ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4
                (สํานักปลัด งานแผนและงบประมาณ)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,990,500 บาท
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งบบุคลากร รวม 2,375,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,375,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,840,640 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการทองถิ่น หรือพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล
กุดนอย กองคลัง จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ดังนี้
  1) ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา
  2) นักวิขาการเงินและบัญชี (ชก.) จํานวน 1 อัตรา
  3) เจาพนักงานธุรการ (ชง.) จํานวน 1 อัตรา
  4) เจาพนักงานพัสดุ (ชง.) จํานวน 1 อัตรา
  5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ชง.) จํานวน 1 อัตรา
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
                        (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกหัวหนาสวน
ราชการ ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 (บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ทองถิ่น บัญชี 2)
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
                        (กองคลัง)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 303,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกลูกจาง
ประจํา ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
                        (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 189,960 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผู
ชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -
 2566)
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
                        (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 590,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
                        (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ขาราชการทอง
ถิ่น หรือพนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
                        (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน
  (1) คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ
  (2) คากําจัดสิ่งปฏิกูล
  (3) คาซักฟอก ผามาน ปลอกหมอน ผาปู่ที่นอน ฯลฯ
  (4) คาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
  (5) คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
  (6) คาเชาเครื่องถายเอกสาร (กรณีทําสัญญาเชา 1 ปี)
  (7) คาจางเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก
  (8) คาจางเหมาสูบน้ํา
  (9) รายจายเกี่ยวกับการการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ
  (10) คาธรรมเนียมตางๆ
  (11) การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
  (12) คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
  (13) คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ
  (14) โครงการจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต
  (15) คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)
  (16) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
  (17) คาจางเหมาบริการตางๆ เพื่อเป็นคาจางบริการทําทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง ฯลฯ
  (18) คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางระบบแผนที่ภาษี คาจาง
ทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาจางปรับปรุงโด
เมน Website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว ฯลฯ
  (19) คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง
  (20) คาจางสํารวจความพึงพอใจการใหบริการสาธารณะ ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 141
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกขา
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ราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (21) คาจางเหมาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
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  - เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการ โดยแยกเป็น
  1) คารับรอง
  - เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในหนาที่ของกองคลัง เชน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาของขวัญ และคาใชจายอื่นซึ่งจํา
เป็นตองจายเกี่ยวกับการรับรองหรือตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย
  2) คาเลี้ยงรับรอง
  - เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิ การประชุมราชการภายใน
หนวยงานประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรม
การ หรือคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้น การประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น การประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือเอกชน เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาตกแตงสถานที่ประชุม รวมถึง
คาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการจัดประชุม
  3) คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
  4) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
  5) คาใชจายในการประชุมราชการ
                       ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
                        (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาใชจายใหกับผูที่มีคําสั่งใหเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียนตางๆ รวม
ถึงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
                        (กองคลัง)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน เชน การสํารวจขอมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สรางภาคสนาม คาวัสดุอุปกรณ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของดังนี้
  - พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
  - ระเเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระ
ราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 รวมถึงหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของอื่นๆ
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 77 ลําดับที่ 41
                        (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ที่อยูในความดูแลของกองคลัง เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ ดังนี้
  1. คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ
  2. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตางๆ เป็น
ตน
  หมายเหตุ
  1) คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหเบิกจายในลักษณะคาใชสอย
  2) ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
   (1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคา
จางเหมาบริการในคาใชสอย
   (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
   (3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางเหมาแรงงานใหเบิกจายในราย
จายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร
พระบรมฉายาลักษณ ตรายาง กระดาษ หมึก ปากกา ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก กระดาษคารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี ธง
ชาติ แบบพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (กองคลัง) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง  สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ขาตั้งกลอง ป้ายประชา
สัมพันธ ขาตั้งเขียนภาพ เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ภาพถาย
ดาวเทียมเอกสารเผยแพรการดําเนินงาน ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (กองคลัง) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล สิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แผน
หรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy, disk, Removable Disk, Compact Disc, D
igital Video Disc, Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เขน RAM เมาส (Mouse) ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (กองคลัง) 

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

  - เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกุด
นอย และในที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 24,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 24,900 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1
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 เครื่อง ราคา 24,900 บาท รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม 2564 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
  1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
  2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
  3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความ
เย็น  ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร 5
  4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
  5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
  6) กํารจัดซื้อเครื่องปรับอํากําศขนําดอื่นๆ (นอกจาก ขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
  7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
      (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตช 1 ตัวทอ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
  8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองกํารแสดงคาติดตั้งแยก
จากรําาคาเครื่องปรับอากาศ)
     (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
          ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000บาท
           ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
     (2) ชนิดตูตั้งพื้น
          ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
          ขนาดไมต่ํากวา  42,000 บีทียู 6,000 บาท
     (3) ชนิดติดผนัง
          ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท
  - วัตถุประสงค : เพื่อติดตั้งที่กองคลัง ทดแทนเครื่องเกาที่ชํารุด
บกพรองเนื่องจากมีอายุการใชงานเกิน 10 ปี
  - ไมเป็นครุภัณฑสําหรับบริการสาธารณะ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4
                        (กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 427,000 บาท
งบบุคลากร รวม 416,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 416,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 416,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการทองถิ่น หรือพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน (ชก.) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
   - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
   - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
                        (หนวยตรวจสอบภายใน)
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งบดําเนินงาน รวม 11,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาใชจายใหกับผูที่มีคําสั่งใหเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียนตางๆ รวม
ถึงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
                        (หนวยตรวจสอบภายใน)

ค่าวัสดุ รวม 6,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ ตรา
ยาง กระดาษ หมึก ปากกา ซองเอกสาร ตลับผงหมึก กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี ธงชาติ แบบพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (หนวยตรวจสอบภายใน) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล สิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แผน
หรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy, disk, Removable Disk, Compact Disc, D
igital Video Disc, Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เขน RAM เมาส (Mouse) ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (หนวยตรวจสอบภายใน) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 550,000 บาท

งบบุคลากร รวม 290,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 290,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 290,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการทองถิ่น หรือพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ปง./ชก.) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
            (สํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซอมอพยพหนี
ไฟภายในตําบลกุดนอย

จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซอมอพยพหนีไฟภายในตําบลกุด
นอย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณในการอบรม คาน้ํายาดับเพลิง รวมถึงคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 222 ลําดับที่ 13
            (สํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซอมอพยพหนี
ไฟภายในสถานศึกษา

จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซอมอพยพหนีไฟภายในสถาน
ศึกษา เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณในการอบรม คาน้ํายาดับเพลิง รวมถึงคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 224 ลําดับที่ 19
            (สํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย

จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลกุด
นอย เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาประกาศนีย
บัตร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาป้ายโครงการ คาจัดซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ คาจัดซื้อวัสดุ
ฝึกอบรม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณสําหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 225 ลําดับที่ 20
            (สํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) เชน คาใชจายเกี่ยว
กับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาประกาศนียบัตร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาป้ายโครงการ คาจัดซื้อวัสดุฝึก
ภาคปฏิบัติ คาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 223 ลําดับที่ 16
            (สํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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โครงการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการบริการประชาชน
ในชวงเทศกาล

จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนและการบริการประชาชนในชวง
เทศกาล เชน คาเชาเต็นทผาใบ คาป้ายโครงการ คาป้ายไวนิล
รณรงค/ประชาสัมพันธ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล ป้ายไวนิล ป้ายเตือน/ระวัง ในจุดเสี่ยงซึ่งมักเกิด
อุบัติเหตุ คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 และ ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 226 ลําดับที่ 21
            (สํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับ
เพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เชน สาย
ฉีด, ถัง, ไมตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
            (สํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร (แบบ
พลาสติก และแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้าย
จราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วรถ
หรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
            (สํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 826,960 บาท

งบบุคลากร รวม 761,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 761,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 719,960 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการทองถิ่นหรือพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล
กุดนอย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 2
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ดังนี้
  1) ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานศึกษา ระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา
  2) นักวิชาการศึกษา (ชก.) จํานวน 1 อัตรา
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
                    (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกหัวหนาสวน
ราชการ ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
ศึกษา ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 (บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ทองถิ่น บัญชี 2)
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
                    (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน
  (1) คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ
  (2) คากําจัดสิ่งปฏิกูล
  (3) คาซักฟอก ผามาน ปลอกหมอน ผาปู่ที่นอน ฯลฯ
  (4) คาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
  (5) คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
  (6) คาเชาเครื่องถายเอกสาร (กรณีทําสัญญาเชา 1 ปี)
  (7) คาจางเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก
  (8) คาจางเหมาสูบน้ํา
  (9) รายจายเกี่ยวกับการการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ
  (10) คาธรรมเนียมตางๆ
  (11) การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
  (12) คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
  (13) คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ
  (14) โครงการจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต
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  (15) คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)
  (16) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
  (17) คาจางเหมาบริการตางๆ เพื่อเป็นคาจางบริการทําทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง ฯลฯ
  (18) คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางระบบแผนที่ภาษี คาจาง
ทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาจางปรับปรุงโด
เมน Website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว ฯลฯ
  (19) คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง
  (20) คาจางสํารวจความพึงพอใจการใหบริการสาธารณะ ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 141
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกขา
ราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (21) คาจางเหมาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                    (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
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  - เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการ โดยแยกเป็น
 1) คารับรอง 
 - เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในหนาที่ของกองการศึกษาฯ องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาของขวัญ และคาใชจายอื่นซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับ
การรับรองหรือตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย 
 2) คาเลี้ยงรับรอง
 - เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิ การประชุมราชการภายใน
หนวยงานประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรม
การ หรือคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้น การประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น การประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือเอกชน เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาตกแตงสถานที่ประชุม รวมถึง
คาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการจัดประชุม 
 3) คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
 4) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
 5) คาใชจายในการประชุมราชการ
              ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
                    (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาใชจายใหกับผูที่มีคําสั่งใหเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียนตางๆ รวม
ถึงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
                    (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ ตรา
ยาง กระดาษ หมึก ปากกา ซองเอกสาร ตลับผงหมึก กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี ธงชาติ แบบพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                    (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล สิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แผน
หรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy, disk, Removable Disk, Compact Disc, D
igital Video Disc, Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เขน RAM เมาส (Mouse) ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                    (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

วันที่พิมพ : 2/8/2565  09:09:54 หนา : 62/129



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,411,160 บาท
งบบุคลากร รวม 528,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 528,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,200 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก ครู คศ
. 1 จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
  - เป็นไปตามบัญชีเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบทาย
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
                    (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 148,800 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผู
ดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน  
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
                    (กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
                    (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 1,119,160 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 207,352 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ศพด.)

จํานวน 73,580 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย จํานวนเด็กเล็ก 26 คน จํานวน 2 ศูนย ประกอบ
ดวย
        1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพรพิทยาคม
        2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานใหมประชาอุปถัมภ
  - รายละเอียดประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.) ดังนี้
  (1) คาจัดการเรียนการสอน
   - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
  (2) คาหนังสือเรียน
   - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี
  (3) คาอุปกรณการเรียน
   - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี
  (4) คาเครื่องแบบนักเรียน
   - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 300 บาท/ปี
  (5) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
   - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 430 บาท/ปี
  - เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและ
การจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 81, 82 ลําดับที่ 5, 6 
                    (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)

จํานวน 133,772 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลกุดนอย ในอัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245
 วัน จํานวนเด็กเล็ก 26 คน จํานวน 2 ศูนย ประกอบดวย
        1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพรพิทยาคม
        2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานใหมประชาอุปถัมภ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 83 ลําดับที่ 8
                    (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 911,808 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 911,808 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2 รายการ ดังนี้
  1. เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง  สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง แกวน้ํา อางลาง
จาน โองน้ํา สายยางฉีดน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กรวด อาหารเสริม (นม) ฯลฯ ตั้งไว 5,000 บาท
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
             (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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  2. รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตั้งไว 906,808 บาท แยกเป็น
  2.1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย จํานวน 2 ศูนย ในอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน ประกอบดวย
        1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพรพิทยาคม
        2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานใหมประชาอุปถัมภ
  - อปท. เป็นหนวยจัดซื้อจัดจางใหแกสถานศึกษา เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 82 ลําดับที่ 7
            (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

  2.2 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จัดสรร
สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 5
 โรงเรียน ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ประกอบ
ดวย
        1) โรงเรียนบานกุดนอย
        2) โรงเรียนบานโนนเสลา
        3) โรงเรียนบานหนองสลักได
        4) โรงเรียนบานใหมประชาอุปถัมภ
        5) โรงเรียนพรพิทยาคม
  - อปท. เป็นหนวยจัดซื้อจัดจางใหแกสถานศึกษา เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
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ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย ห
นาที่ 82 ลําดับที่ 7
                    (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,764,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,764,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,764,000 บาท
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  - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัด
สรรสําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตรามื้อละ 21 บาท
ตอคน จํานวนนักเรียน 420 คน จํานวน 200 วัน จํานวน 5
 โรงเรียน ประกอบดวย
        1. โรงเรียนบานกุดนอย
        2. โรงเรียนพรพิทยาคม
        3. โรงเรียนบานโนนเสลา
        4. โรงเรียนบานหนองสลักได
        5. โรงเรียนบานใหมประชาอุปถัมภ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 23563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 83 ลําดับที่ 8
                (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,473,210 บาท

งบบุคลากร รวม 988,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 988,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 710,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการทองถิ่น หรือพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล
กุดนอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 2 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564 - 2566) ดังนี้
  1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณ
สุข ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา
  2) นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกหัวหนาสวน
ราชการ ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงาน
สาธารณสุข ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 (บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ทองถิ่น บัญชี 2)
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 236,520 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผู
ชวยนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบดําเนินงาน รวม 443,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน
  (1) คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ
  (2) คากําจัดสิ่งปฏิกูล
  (3) คาซักฟอก ผามาน ปลอกหมอน ผาปู่ที่นอน ฯลฯ
  (4) คาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
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  (5) คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
  (6) คาเชาเครื่องถายเอกสาร (กรณีทําสัญญาเชา 1 ปี)
  (7) คาจางเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก
  (8) คาจางเหมาสูบน้ํา
  (9) รายจายเกี่ยวกับการการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ
  (10) คาธรรมเนียมตางๆ 
  (11) การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
  (12) คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
  (13) คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ
  (14) โครงการจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต
  (15) คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)
  (16) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
  (17) คาจางเหมาบริการตางๆ เพื่อเป็นคาจางบริการทําทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง ฯลฯ
  (18) คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางระบบแผนที่ภาษี คาจาง
ทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาจางปรับปรุงโด
เมน Website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว ฯลฯ
  (19) คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง
  (20) คาจางสํารวจความพึงพอใจการใหบริการสาธารณะ ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 141
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกขา
ราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (21) คาจางเหมาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
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ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
        

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาใชจายใหกับผูที่มีคําสั่งใหเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียนตางๆ รวม
ถึงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
                    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท
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  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ที่อยูในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพื่อให
สามารถใหใชงานไดตามปกติ ดังนี้
  1. คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ
  2. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตางๆ เป็น
ตน
  หมายเหตุ
  1) คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหเบิกจายในลักษณะคาใชสอย
  2) ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
   (1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคา
จางเหมาบริการในคาใชสอย
   (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
   (3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางเหมาแรงงานใหเบิกจายในราย
จายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
                    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ ตรา
ยาง กระดาษ หมึก ปากกา ซองเอกสาร ตลับผงหมึก กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี ธงชาติ แบบพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง แกวน้ํา อางลาง
จาน โองน้ํา สายยางฉีดน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กรวด อาหารเสริม (นม) ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน เครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) ถังเก็บเชื้อเพลิง เปลหามคนไข สําลี และ
ผาพันแผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล ออกซิเจน ถุงมือ น้ํายา
ตางๆ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก ควันกําจัดยุง ครอรีน สาร
สม หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ขาตั้งกลอง ป้ายประชา
สัมพันธ ขาตั้งเขียนภาพ เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ภาพถาย
ดาวเทียมเอกสารเผยแพรการดําเนินงาน ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล สิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แผน
หรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy, disk, Removable Disk, Compact Disc, D
igital Video Disc, Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เขน RAM เมาส (Mouse) ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบลงทุน รวม 41,690 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,690 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,700 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน 1
 ตู ราคา  5,700 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
  1) มีมือจับชนิดบิด
  2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
  -  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
  - วัตถุประสงค : เพื่อใชในการเก็บเอกสารทางราชการของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
  - ไมเป็นครุภัณฑสําหรับบริการสาธารณะ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดอุณหภูมิหนาผากหรือฝ่ามือ จํานวน 3,490 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหนาผากหรือฝ่า
มือ จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,490 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
ดังนี้
    1. ความแมนยําในการวัดอุณหภูมิสูง : สูงขึ้น + - 2 องศา
เซลเซียส
    2. มีจอแสดงผลแบบระบบดิจิตัลชวงการวัดอุณหภูมิที่
กวาง : 10 - 50 องศาเซลเซียส
    3. แจงเตือนอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิเกินกําหนด ดวยเสียงและไฟ
เฟลช
    4. เครื่องจะปิดเองอัตโนมัติภายใน 5 วินาทีเมื่อไมใชงาน
    5. ระยะการวัด : ยืนหางจากจุดวัด 5 - 10 เซนติเมตร
  - จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 254 ลําดับที่ 64
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 30,000 บาท ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (รายการที่ 8) ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จํานวน 1
 หนวย
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  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB 
  - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
  - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
  - มีแป้นพิมพและเมาส 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
  - วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียง
พอสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
  - ไมเป็นครุภัณฑสําหรับบริการสาธารณะ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4
               (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท ปรากฏตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (รายการที่ 62) ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
  - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts)
  - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
  - วัตถุประสงค : เพื่อใชสําหรับสํารองไฟใหกับเครื่อง
คอมพิวเตอรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
  - ไมเป็นครุภัณฑสําหรับบริการสาธารณะ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อลดปัจจัยการเกิดโรคติดตอ จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5 ส
. เพื่อลดปัจจัยการเกิดโรคติดตอ เชน คาป้ายโครงการ คาไม
กรวด คาน้ํายาทําความสะอาด คาน้ํายาฆาเชื้อ คาป้ายรณรงคการ
รักษาความสะอาด รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 90 ลําดับที่ 15
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรียในครัวเรือนและการทํา EM 
ball บําบัดน้ําเสีย

จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการ
จัดการขยะอินทรียในครัวเรือนและการทํา EM ball บําบัดน้ํา
เสีย เชน คาวัสดุอุปกรณในการอบรม คาป้ายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผู
เขาอบรม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 215 ลําดับที่ 14
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการรณรงคและป้องกันไขเลือดออก จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและ
ป้องกันไขเลือดออก เชน คาป้ายโครงการ/ป้ายรณรงคใหความรู
เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก คาวัสดุอุปกรณในการรณรงค คา
สมนาคุณวิทยากร คาทรายอะเบท คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ในการพนหมอกควัน คาน้ํายาพนหมอก ควันกําจัดยุง คาจางเหมา
พนยุง รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (3) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 88 ลําดับที่ 10
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัติราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติรา
ชนารี เชน คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปรณ
ในการอบรม คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา/พรอมอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องสําหรับผูเขาอบรม คาวัสดุทางการ
แพทย เชน สําลี ถุงมือแอลกอฮอล รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการ 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 87 ลําดับที่ 6
                (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 964,440 บาท

งบบุคลากร รวม 862,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 862,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 592,920 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการทองถิ่น หรือพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย กองสวัสดิการสังคม จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจายไว 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -
 2566) ดังนี้
  1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา
  2) เจาพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง.) จํานวน 1 อัตรา
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
                        (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกหัวหนาสวน
ราชการ ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหาร
งานสวัสดิการสังคม ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 (บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ทองถิ่น บัญชี 2)
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
                        (กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 227,520 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผู
ชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
                        (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ขาราชการทอง
ถิ่น หรือพนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
                (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน
  (1) คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ
  (2) คากําจัดสิ่งปฏิกูล
  (3) คาซักฟอก ผามาน ปลอกหมอน ผาปู่ที่นอน ฯลฯ
  (4) คาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
  (5) คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
  (6) คาเชาเครื่องถายเอกสาร (กรณีทําสัญญาเชา 1 ปี)
  (7) คาจางเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก
  (8) คาจางเหมาสูบน้ํา
  (9) รายจายเกี่ยวกับการการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ
  (10) คาธรรมเนียมตางๆ
  (11) การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
  (12) คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
  (13) คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ
  (14) โครงการจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต
  (15) คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)
  (16) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
  (17) คาจางเหมาบริการตางๆ เพื่อเป็นคาจางบริการทําทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง ฯลฯ
  (18) คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางระบบแผนที่ภาษี คาจาง
ทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาจางปรับปรุงโด
เมน Website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว ฯลฯ
  (19) คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง
  (20) คาจางสํารวจความพึงพอใจการใหบริการสาธารณะ ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 141
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการ
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กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกขา
ราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (21) คาจางเหมาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (กองสวัสดิการสังคม)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

วันที่พิมพ : 2/8/2565  09:09:54 หนา : 88/129



  - เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการ โดยแยกเป็น
  1) คารับรอง
  - เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในหนาที่ของกองสวัสดิการ
สังคม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาของ
ขวัญ และคาใชจายอื่นซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับการรับรองหรือ
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานใน
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
  2) คาเลี้ยงรับรอง
  - เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิ การประชุมราชการภายใน
หนวยงานประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรม
การ หรือคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้น การประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น การประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือเอกชน เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาตกแตงสถานที่ประชุม รวมถึง
คาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการจัดประชุม
  3) คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
  4) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
  5) คาใชจายในการประชุมราชการ
                    ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
                        (กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาใชจายใหกับผูที่มีคําสั่งใหเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียนตางๆ รวม
ถึงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
                        (กองสวัสดิการสังคม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ที่อยูในความดูแลของกองสวัสดิการสังคม เพื่อใหสามารถใหใช
งานไดตามปกติ ดังนี้
  1. คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ
  2. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตางๆ เป็น
ตน
  หมายเหตุ
  1) คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหเบิกจายในลักษณะคาใชสอย
  2) ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
   (1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคา
จางเหมาบริการในคาใชสอย
   (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
   (3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางเหมาแรงงานใหเบิกจายในราย
จายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ ตรา
ยาง กระดาษ หมึก ปากกา ซองเอกสาร ตลับผงหมึก กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี ธงชาติ แบบพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล สิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แผน
หรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy, disk, Removable Disk, Compact Disc, D
igital Video Disc, Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เขน RAM เมาส (Mouse) ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเฝ้าระวังป้องกันแกไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกัน
แกไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เชน คาวัสดุอุปกรณใน
การอบรม คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขาอบรม รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 109 ลําดับที่ 6
                        (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมอาชีพคนพิการในยุค 4.0 จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
และสงเสริมอาชีพคนพิการในยุค 4.0 เชน คาวัสดุอุปกรณใน
การอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขาอบรม รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 110 ลําดับที่ 7
                        (กองสวัสดิการสังคม) 

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว เชน คาวัสดุอุปกรณในการอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
สําหรับผูเขาอบรม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 108 ลําดับที่ 3
                        (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 
(โรงเรียนผูสูงอายุ)

จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (โรงเรียนผูสูง
อายุ) เชน คาวัสดุอุปกรณในการอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คา
ป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขา
อบรม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 111 ลําดับที่ 10
                        (กองสวัสดิการสังคม)
            

โครงการสงเสริมอาชีพในพื้นที่ตําบลกุดนอย จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพใน
พื้นที่ตําบลกุดนอย เชน คาวัสดุอุปกรณในการอบรม คาป้าย
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มสําหรับผูเขาอบรม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 111 ลําดับที่ 9
                        (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการในสถานที่ราชการ จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวกแกผูพิการในสถานที่ราชการ เชน คาจัดทําทางลาด
พรอมราวจับ 2 ฝัง พรอมทาสีแสดงสัญลักษณ จํานวน 1 จุด คา
จัดทําที่จอดรถคนพิการ พรอมทางสีแสดงสัญลักษณ จํานวน 1
 จุด รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 112 ลําดับที่ 12
                        (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 320,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางสาธารณะจากโรงเรียนบานโนน
เสลา หมูที่ 6 - บานกุดนอย

จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอสีคิ้ว ใน
การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยวของกับการขยายเขต
ไฟฟ้า และการติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าสองสวางสาธารณะจาก
โรงเรียน บานโนนเสลา หมูที่ 6 - บานกุดนอย ระยะทางยาว 400
 เมตร ตามแบบที่การไฟฟ้าสวนภูมิภาคกําหนด
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 121 ลําดับที่ 14
                            (กองชาง)

วันที่พิมพ : 2/8/2565  09:09:54 หนา : 96/129



โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางสาธารณะจากสามแยกทางเขาหมู
บาน - ทางแยกเขาวัดบานไกเสา หมูที่ 10

จํานวน 70,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอสีคิ้ว ใน
การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยวของกับการขยายเขต
ไฟฟ้าและการติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าสองสวางสาธารณะจากสามแยก
ทางเขาหมูบาน - ทางแยกเขาวัดบานไกเสา หมูที่ 10 ระยะทาง
ยาว 250 เมตร ตามแบบที่การไฟฟ้าสวนภูมิภาคกําหนด
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 125 ลําดับที่ 26
                            (กองชาง)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางสาธารณะบานหนองสลักได หมูที่ 
4

จํานวน 150,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอสีคิ้ว ใน
การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยวของกับการขยายเขต
ไฟฟ้า และการติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าสองสวางสาธารณะบานหนอง
สลักได หมูที่ 4 จํานวน 3 จุด ดังนี้
  1. จากบานนายบุญรอด - โรงเรียน ระยะทางยาว 250 เมตร
  2. จากโรงเรียน - บานใหม กม.9 ระยะทางยาว 2,000 เมตร
  3. ภายในหมูบาน จํานวน 10 จุด
  ตามแบบที่การไฟฟ้าสวนภูมิภาคกําหนด
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 120 ลําดับที่ 9
                            (กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการยกระดับหมูบานเอาชนะยาเสพติด ตามยุทธศาสตร 5 รั้ว
ป้องกัน

จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการยกระดับหมูบาน
เอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร 5 รั้วป้องกัน เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาประกาศนียบัตร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มสําหรับผูเขาอบรม คาป้ายโครงการ คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณในการอบรม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ภารกิจในการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 226 ลําดับที่ 1
            (สํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาของขวัญ/ของ
รางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาจางเครื่องเสียง คาเชาเตนท คาเชา
โตะ เกาอี้ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2564
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 207 ลําดับที่ 5
                (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีออกพรรษาตานยาเสพติดกุด
นอยคัพ

จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีออกพรรษาตานยาเสพติดกุดนอยคัพ เชน คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุกีฬา คาอุปกรณตางๆ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน  คาตอบแทน
เจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้าย
ชื่อหรือทีมผูเขารวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการแขง
ขัน คาใชจายในพิธีเปิด - ปิดการแขงขันกีฬา คาเวชภัณฑและ
อุปกรณ คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาเชาอุปกรณตางๆ เชน คา
เชาเตนท โตะ เกาอี้ คาสาธารณูปโภคตางๆ รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2564
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 208 ลําดับที่ 8
                (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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โครงการแขงขันกีฬาภายในชุมชนตําบลกุดนอย จํานวน 100,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาภาย
ในชุมชนตําบลกุดนอย เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุกีฬา คา
อุปกรณตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาหรือ
คาเตรียมสนามแขงขัน คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คา
ตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผูเขารวมแขง
ขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือ
ถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการแขงขัน คาใชจายในพิธีเปิด - ปิด
การแขงขันกีฬา คาเวชภัณฑและอุปกรณ คาใชจายเกี่ยวกับสถาน
ที่ คาเชาอุปกรณตางๆ เชน คาเชาเตนท โตะ เกาอี้ คา
สาธารณูปโภคตางๆ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2564
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 207 ลําดับที่ 6
                (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมรากวัฒนธรรม "ของดีบานฉัน" จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมราก
วัฒนธรรม "ของดีบานฉัน" เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ
ในการจัดเตรียมสถานที่ คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ คายาน
พาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2564
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 206 ลําดับที่ 1
                (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นประเพณีวันสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ทองถิ่นประเพณีวันสงกรานต เชน คาใชจายเกี่ยวกับการตกแตง
สถานที่ คาป้ายโครงการ คาน้ําดื่ม คาพวงมาลัยดอกไม - น้ํา
อบ คาเชาตางๆ เชน คาเชาเต็นทผาใบ โตะ เกาอี้ คาเชาเครื่อง
เสียง  คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในพิธีเปิด คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2564
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 206 ลําดับที่ 2
                (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,057,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,644,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,644,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 950,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการทองถิ่น หรือพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย กองชาง จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ดังนี้
  1) ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) จํานวน 1
 อัตรา
  2) เจาพนักงานธุรการ (ชง.) จํานวน 1 อัตรา
  3) นายชางโยธา (ชง.) จํานวน 1 อัตรา
  4) นายชางโยธา (ปก./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
                        (กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกหัวหนาสวน
ราชการ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 (บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ทองถิ่น บัญชี 2)
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
                        (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 612,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง กองชาง จํานวน 5
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ดังนี้
  1) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนายชาง
ไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
  2) พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
                        (กองชาง)

วันที่พิมพ : 2/8/2565  09:09:54 หนา : 105/129



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 4
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
                        (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,083,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
  (1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี (โบนัส)
   - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
  (2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
   - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตง
ตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย
  1. คณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทํา
รางขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจาง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอ (ตามขอ 21)
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  2. คณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทํา
แบบรูปรายการงานกอสราง (ตามขอ 21)
  3. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (อํานาจหนาที่ตาม ขอ 55 - ขอ 58)
  4. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา (อํานาจหนาที่ตาม
ขอ 68 - ขอ 71)
  5. คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก (อํานาจหนาที่ตาม
ขอ 74 - ขอ 76)
  6. คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อํานาจหนาที่
ตามขอ 78)
  7. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจาง (อํานาจ
หนาที่ตามขอ 175)
  8. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง (อํานาจหนาที่
ตามขอ 176 และ 177)
  9. ผูควบคุมงานกอสราง (อํานาจหนาที่ตามขอ 178)
  10. คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง
                            ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
  (4) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
                        (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 70,000 บาท
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   - เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
                        (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ขาราชการทอง
ถิ่น หรือพนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
                        (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน
  (1) คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ
  (2) คากําจัดสิ่งปฏิกูล
  (3) คาซักฟอก ผามาน ปลอกหมอน ผาปู่ที่นอน ฯลฯ
  (4) คาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
  (5) คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
  (6) คาเชาเครื่องถายเอกสาร (กรณีทําสัญญาเชา 1 ปี)
  (7) คาจางเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก
  (8) คาจางเหมาสูบน้ํา
  (9) รายจายเกี่ยวกับการการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ
  (10) คาธรรมเนียมตางๆ 
  (11) คาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน ตามระเบียบกระทรวง
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มหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองป้องกันที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2533
 ขอ 13 คาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาคุมครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช
ประโยชนรวมกัน เชน การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การ
ตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การดําเนินคดีกรณีขอ
พิพาท การรังวัดทําแผนที่การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณ
ประโยชน รวมทั้งคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของ
  (12) การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
  (13) คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
  (14) คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ
  (15) โครงการจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต
  (16) คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)
  (17) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
  (18) คาจางเหมาบริการตางๆ เพื่อเป็นคาจางบริการทําทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง ฯลฯ
  (19) คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางระบบแผนที่ภาษี คาจาง
ทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาจางปรับปรุงโด
เมน Website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว ฯลฯ
  (20) คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง
  (21) คาจางสํารวจความพึงพอใจการใหบริการสาธารณะ ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 141
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกขา
ราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (22) คาจางเหมาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ ฯลฯ
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  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                            (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาใชจายใหกับผูที่มีคําสั่งใหเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียนตางๆ รวม
ถึงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
                            (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ที่อยูในความดูแลของกองชาง เพื่อใหสามารถใหใชงานไดตาม
ปกติ ดังนี้
  1. คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ
  2. คาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน ซอม
แซมถนน รวมถึงอาคารตางๆ ฯลฯ
  3. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตางๆ เป็น
ตน
  หมายเหตุ
  1) คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหเบิกจายในลักษณะคาใชสอย
  2) ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
   (1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคา
จางเหมาบริการในคาใชสอย
   (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
   (3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางเหมาแรงงานใหเบิกจายในราย
จายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                            (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ ตรา
ยาง กระดาษ หมึก ปากกา ซองเอกสาร ตลับผงหมึก กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี ธงชาติ แบบพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                            (กองชาง) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล สิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ไมล
ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ โทรโขง ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เบรก
เกอร กลองรับสัญญาณ ดอกลําโพง แผงวงจร แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                            (กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล สิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง เลื่อย เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง โถสวม อางลางมือ นั่งราน น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซัเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                            (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                            (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล สิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แผน
หรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy, disk, Removable Disk, Compact Disc, D
igital Video Disc, Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เขน RAM เมาส (Mouse) ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
                            (กองชาง) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 103,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าโรงสูบน้ําภายในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                            (กองชาง)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                            (กองชาง)

งบลงทุน รวม 2,330,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,330,500 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถกระเชาซอมไฟฟ้า ชนิด 6 ลอ จํานวน 2,300,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถกระเชาซอมไฟฟ้า ชนิด 6 ลอ เป็นรถ
บรรทุกเททาย เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 150
 แรงมา ติดตั้งเครนไฮครอลิคพรอมกระเชาซอมไฟฟ้า ยกสูงไม
นอยกวา 12 เมตร จํานวน 1 คัน ราคา 2,300,000 บาท
  - คุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑใหตั้งงบ
ประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาในจังหวัดหรือทองถิ่น
นั้นๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 250 ลําดับที่ 49
                        (กองชาง)

ครุภัณฑสํารวจ

กลองระดับ จํานวน 30,500 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองระดับ ขนาดกําลังขยาย  30
 เทา จํานวน 1 ชุด ราคา 30,500 บาท ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
  1) เป็นกลองชนิดอัตโนมัติพรอมขาตั้ง

วันที่พิมพ : 2/8/2565  09:09:54 หนา : 115/129



  2) กลองเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
  3) มีกําลังขยายไมนอยกวา 30 เทา
  4) ขนาดเสนผาศูนยกลางของเลนสปากกลองไมนอยกวา 35
 มิลลิเมตร
  5) ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไมนอย
กวา 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
  6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร
  7) คาตัวคูณคงที่ 100
  8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช Compensator ที่มีชวงการทํางาน
ของระบบอัตโนมัติไมนอยกวา + / - 12 ลิปดา
  9) ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม
เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร
  10) ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมเกินกวา 10 ลิปดา ตอ 2
 มิลลิเมตร หรือไวกวา
  11) มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา
  12) ขนาดเสนผาศูนยกลางของจานองศาไมนอยกวา 80
 มิลลิเมตร
  13) อานคามุมโดยตรงไมเกิน 1 องศา
  14) อานคามุมโดยประมาณไมเกิน 6 ลิปดา
  15) ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001
  16) อุปกรณประกอบดวย
       (1) มีกลองบรรจุกลองกันสะเทือนได
       (2) มีขาตั้งกลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
       (3) มีฝาครอบเลนส
       (4) มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง
  หมายเหตุ : การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลข ซึ่งมี
คายิ่งนอยยิ่งดี
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 251 ลําดับที่ 53
                        (กองชาง)

  

งานก่อสร้าง รวม 1,605,800 บาท
งบลงทุน รวม 1,605,800 บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,605,800 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานนางฉวี - บานนายประกอบ 
พรอมรางระบายน้ําตัดผานถนน บานปรางคเกา หมูที่ 13

จํานวน 173,100 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน
นางฉวี - บานนายประกอบ พรอมรางระบายน้ําตัดผานถนน บาน
ปรางคเกา หมูที่ 13 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 65.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 325.00
 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและ
ป้ายโครงการเรียบรอย ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท
. แบบเลขที่ ทถ-2-202
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 195 ลําดับที่ 230
                            (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายน้ําจากบานนางทองคํา - หนาประตู
โรงเรียน บานสะพานหงส หมูที่ 12

จํานวน 251,200 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางรางระบายน้ําจากบานนาง
ทองคํา - หนาประตูโรงเรียน บานสะพานหงส หมูที่ 12
 ขอบนอกกวาง 0.50 เมตร ขอบในกวาง 0.30 เมตร ยาว 105.00
 เมตร พรอมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.38 เมตร ยาว 0.50
 เมตร หนา 0.10 เมตร ตอ 1 ฝา หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 52.50 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้าย
โครงการเรียบรอย ตามแบบ อบต.กุดนอย กําหนด
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 191 ลําดับที่ 212
                            (กองชาง)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําจากบานนายชูศักดิ์ - เหมือง
สาธารณะ (บานนางสุรีย) บานถนนนาดี หมูที่ 9

จํานวน 299,100 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางรางระบายน้ําจากบานนายชู
ศักดิ์ - เหมืองสาธารณะ (บานนางสุรีย) บานถนนนาดี หมูที่ 9
 ขอบนอกกวาง 0.50 เมตร ขอบในกวาง 0.30 เมตร ยาว 125.00
 เมตร พรอมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.38 เมตร ยาว 0.50
 เมตร หนา 0.10 เมตร ตอ 1 ฝา หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 62.50 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้าย
โครงการเรียบรอย ตามแบบ อบต. กุดนอย กําหนด
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 174 ลําดับที่ 156
                            (กองชาง)
 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําจากบานนายเตา - บานนายแสวง 
บานวังกรวด หมูที่ 2

จํานวน 311,100 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางรางระบายน้ําจากบานนาย
เตา - บานนายแสวง บานวังกรวด หมูที่ 2 ขอบนอกกวาง 0.50
 เมตร ขอบในกวาง 0.30 เมตร ยาว 130.00 เมตร พรอมฝา
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.38 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10
 เมตร ตอ 1 ฝา หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 65.00 ตาราง
เมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการเรียบ
รอย ตามแบบ อบต.กุดนอย กําหนด
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 133 ลําดับที่ 19
                            (กองชาง)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําจากบานหมอออ - สามแยกอนามัย 
บานกุดนอย หมูที่ 1

จํานวน 287,100 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางรางระบายน้ําจากบานหมอ
ออ - สามแยกอนามัย บานกุดนอย หมูที่ 1 ขอบนอกกวาง 0.50
 เมตร ขอบในกวาง 0.30 เมตร ยาว 120.00 เมตร พรอมฝา
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 0.38 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10
 เมตร ตอ 1 ฝา หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 60.00 ตาราง
เมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการเรียบ
รอย ตามแบบ อบต.กุดนอย กําหนด
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 129 ลําดับที่ 1
                            (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายน้ําตัดผานถนน บานปรางคเกา หมูที่ 13 จํานวน 58,700 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจางกอสรางรางระบายน้ําตัดผานถนน บาน
ปรางคเกา หมูที่ 13 
  จุดที่ 1 หนาบานนายเลี่ยม กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50
 เมตร ระยะทางยาว 6.00 เมตร
  จุดที่ 2 หนาบานนางบุญยิ่ง กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50
 เมตร ระยะทางยาว 7.00 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น 13.00
 เมตร และปรับแตงสถานที่เรียบรอย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-5-301
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 195 ลําดับที่ 231
                            (กองชาง)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการขุดลอกขยายบอพักน้ําดิบ บานหัวสระ หมูที่ 8 จํานวน 162,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจางขุดลอกขยายบอพักน้ําดิบ บานหัวสระ หมู
ที่ 8 จุดที่ 1 สระน้ําขนาดกวาง 30.00 เมตร ยาว 60.00
 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 1.5 หรือมีปริมาณดินขุด
พรอมปรับแตงไมนอยกวา 3,453.75 ลูกบาศกเมตร พรอมขนยาย
ดินรัศมีไมเกิน 2.00 กิโลเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและ
ป้ายโครงการเรียบรอย ตามแบบ อบต.กุดนอย กําหนด
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 169 ลําดับที่ 137
                            (กองชาง)
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 63,500 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ในการ
ดําเนินการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ คากอ
สรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตางๆ คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สรางเกี่ยวกับการคํานวณเงินเพิ่ม การอนุมัติจายเงินเพิ่ม (คา K) 
แกผูรับจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย ในฐานนะคู
สัญญา กรณีในเดือนที่สงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K 
ในเดือนเปิดซองราคามากกวา 4 % มาคํานวณปรับเพิ่มขึ้น หรือ
ลดคางานแลวแตกรณี โดยไมคิด 4 % แรก เป็นไปตามหนังสือสั่ง
กาารที่เกี่ยวของ ดังนี้
  - หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบการ
อาชีพงานกอสราง
  - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง การขอรับเงินชดเชยคา
งานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
  - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซอมแนวทางปฏิบัติในการกําหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได  (คา K) ไวใน
สัญญาจางกอสราง
  - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                        (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 660,000 บาท

งบบุคลากร รวม 405,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 405,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 405,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการทองถิ่น หรือพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวน
ตําบลกุดนอย ตําแหนง นักวิชาการเกษตร (ชก.) จํานวน 1
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
                    (สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร)

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน
  (1) คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ
  (2) คากําจัดสิ่งปฏิกูล
  (3) คาซักฟอก ผามาน ปลอกหมอน ผาปู่ที่นอน ฯลฯ
  (4) คาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกุดนอย
  (5) คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
  (6) คาเชาเครื่องถายเอกสาร (กรณีทําสัญญาเชา 1 ปี)
  (7) คาจางเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก
  (8) คาจางเหมาสูบน้ํา
  (9) รายจายเกี่ยวกับการการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
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ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ
  (10) คาธรรมเนียมตางๆ 
  (11) การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
  (12) คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
  (13) คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ
  (14) โครงการจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต
  (15) คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)
  (16) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
  (17) คาจางเหมาบริการตางๆ เพื่อเป็นคาจางบริการทําทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง ฯลฯ
  (18) คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางระบบแผนที่ภาษี คาจาง
ทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาจางปรับปรุงโด
เมน Website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว ฯลฯ
  (19) คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง
  (20) คาจางสํารวจความพึงพอใจการใหบริการสาธารณะ ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 141
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกขา
ราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (21) คาจางเหมาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
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  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                    (สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพ
เกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุกรณในการอบรม คาตอบสมนาคุณ
วิทยากร คาถายเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการอบรม รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 211 ลําดับที่ 6
                    (สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร)

โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานดานการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานดานการเกษตร เชน คาวัสดุอุปกรณใน
การอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการอบรม คาพาหนะ คา
ที่พัก คาของที่ระลึก รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 209 ลําดับที่ 3
                    (สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร)
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โครงการอบรมใหความรูและสงเสริมถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร

จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู
และสงเสริมถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เชน คาวัสดุ
อุปกรณในการอบรม คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการอบรม คา
ถายเอกสารและสิ่งพิมพ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 209 ลําดับที่ 2
                    (สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร)

โครงพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนยกระจายวัคซีนและรับแจงการเกิด
โรคระบาดในสัตว   อบต.กุดนอย

จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาและพิ่ม
ศักยภาพศูนยกระจายวัคซีนและรับแจงการเกิดโรคระบาดใน
สัตว อบต.กุดนอย เชน คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คา
ป้ายโครงการ คาถายเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คายานพาหนะ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 209 ลําดับที่ 1
                    (สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร)
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ ตรา
ยาง กระดาษ หมึก ปากกา ซองเอกสาร ตลับผงหมึก กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี ธงชาติ แบบพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                    (สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล สิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนยาว สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แผน
หรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy, disk, Removable Disk, Compact Disc, D
igital Video Disc, Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เขน RAM เมาส (Mouse)  ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                    (สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร) 

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง ปรากฏตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (รายการที่ 52) ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
  - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
  - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที (ppm)
  - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm)
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200 x 1,200 dpi
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
  - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
  - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
  - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
  - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
  - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
  - วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร เนื่องจากเครื่องพิมพมีไมเพียง
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พอกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
   - ไมเป็นครุภัณฑสําหรับบริการสาธารณะ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 ขอ 3.4
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
                    (สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร)

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าและอนุรักษทรัพยากรป่าไม จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกป่าและ
อนุรักษทรัพยากรป่าไม เชน คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ
อุปกรณทางการเกษตร คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คา
ตนพันธุไม - ดินถุงปลูกตนไม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 217 ลําดับที่ 1
                    (สํานัดปลัด งานสงเสริมการเกษตร)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท
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  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี เชน คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คายานพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
สําหรับผูเขาอบรม คาป้ายชื่อตนไม รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0820.3/ว 916 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การดําเนินงาน
สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคการ
บริหารสวนตําบลกุดนอย หนาที่ 210 ลําดับที่ 5
                    (สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

121,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,568,280

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,898,720

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสํารองจาย 430,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

407,984

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

150,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

121,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,568,280

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,898,720

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสํารองจาย 430,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

407,984

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

150,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,299,640 290,000 1,075,160 710,000 592,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 303,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,404,186 148,800 236,520 227,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

50,000 24,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

200,000

คาเชาบ้าน 170,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

950,000 405,000 9,322,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 378,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 303,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 612,000 2,629,026

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

40,000 114,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000 250,000

คาเชาบ้าน 70,000 240,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 400,000 150,000 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

35,000 5,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดซื้อ
พวงมาลา พวงมาลัย ชอ
ดอกไม้

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

115,000 20,000 10,000 30,000

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน

50,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ งานรัฐพิธี

50,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 400,000 5,000 960,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

45,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดซื้อ
พวงมาลา พวงมาลัย ชอ
ดอกไม้

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 195,000

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน

50,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ งานรัฐพิธี

50,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

10,000

โครงการประชาคม
ระดับหมูบ้านและระดับ
ตําบล

20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และผู้นําชุมชน

200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 120,000 10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟภายใน
ตําบลกุดน้อย

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟภายใน
สถานศึกษา

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

10,000

โครงการประชาคม
ระดับหมูบ้านและระดับ
ตําบล

20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และผู้นําชุมชน

200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 340,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟภายใน
ตําบลกุดน้อย

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟภายใน
สถานศึกษา

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลกุด
น้อย

50,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนและ
การบริการประชาชนใน
ชวงเทศกาล

100,000

รายจายเพือให้ได้มาซึ่ง
บริการ

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศพด.)

73,580
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลกุด
น้อย

50,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนและ
การบริการประชาชนใน
ชวงเทศกาล

100,000

รายจายเพือให้ได้มาซึ่ง
บริการ

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศพด.)

73,580

วันที่พิมพ์ : 20/7/2565  11:42:41 หน้า : 10/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

133,772

โครงการกิจกรรม 5 ส. 
เพื่อลดปัจจัยการเกิด
โรคติดตอ

5,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือนและการทํา 
EM ball บําบัดน้ําเสีย

40,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันไข้เลือดออก

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัต
 ิราชนารี

50,000

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบ
ครัว

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

133,772

โครงการกิจกรรม 5 ส. 
เพื่อลดปัจจัยการเกิด
โรคติดตอ

5,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือนและการทํา 
EM ball บําบัดน้ําเสีย

40,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันไข้เลือดออก

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัต
 ิราชนารี

50,000

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบ
ครัว

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริม
อาชีพคนพิการในยุค 
4.0

30,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

10,000

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

50,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ในพื้นที่ตําบลกุดน้อย

50,000

โครงการสร้างสิ่งอํานวย
ความสะดวกแกผู้พิการ
ในสถานที่ราชการ

50,000

โครงการยกระดับหมู
บ้านเอาชนะยาเสพติด 
ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้ว
ป้องกัน

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีออก
พรรษาต้านยาเสพติดกุด
น้อยคัพ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริม
อาชีพคนพิการในยุค 
4.0

30,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

10,000

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

50,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ในพื้นที่ตําบลกุดน้อย

50,000

โครงการสร้างสิ่งอํานวย
ความสะดวกแกผู้พิการ
ในสถานที่ราชการ

50,000

โครงการยกระดับหมู
บ้านเอาชนะยาเสพติด 
ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้ว
ป้องกัน

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีออก
พรรษาต้านยาเสพติดกุด
น้อยคัพ

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ภายในชุมชนตําบลกุด
น้อย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

โครงการสงเสริมราก
วัฒนธรรม "ของดีบ้าน
ฉัน"

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีวันสงกรานต์

โครงการปลูกป่าและ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

โครงการสงเสริมอาชีพ
เกษตรกรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี

โครงการอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงานด้าน
การเกษตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ภายในชุมชนตําบลกุด
น้อย

100,000 100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000 50,000

โครงการสงเสริมราก
วัฒนธรรม "ของดีบ้าน
ฉัน"

10,000 10,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีวันสงกรานต์

50,000 50,000

โครงการปลูกป่าและ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

50,000 50,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
เกษตรกรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000 50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี

50,000 50,000

โครงการอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงานด้าน
การเกษตร

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้และสงเสริมถายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร

โครงพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์กระจาย
วัคซีนและรับแจ้งการ
เกิดโรคระบาดในสัตว์   
อบต.กุดน้อย

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 68,000 20,000 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 911,808 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 58,000 10,000 20,000 20,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

200,000

วัสดุกอสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 250,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้และสงเสริมถายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร

30,000 30,000

โครงพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์กระจาย
วัคซีนและรับแจ้งการ
เกิดโรคระบาดในสัตว์   
อบต.กุดน้อย

30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 10,000 158,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 107,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 936,808

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,000 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 15,000 143,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

200,000

วัสดุกอสร้าง 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 100,000 350,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 13,500 3,000 2,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบ
แยกสวน  (ราคารวมคา
ติดตั้ง)

24,900

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,400 5,700

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 3,000 21,500

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบ
แยกสวน  (ราคารวมคา
ติดตั้ง)

24,900

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 17,100

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000

วันที่พิมพ์ : 20/7/2565  11:42:41 หน้า : 20/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

2,600

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

10,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิหน้า
ผากหรือฝ่ามือ

3,490

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

30,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถกระเช้าซอมไฟฟ้า 
ชนิด 6 ล้อ

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

2,600

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

10,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิหน้า
ผากหรือฝ่ามือ

3,490

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

30,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถกระเช้าซอมไฟฟ้า 
ชนิด 6 ล้อ

2,300,000 2,300,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 30,500 30,500

วันที่พิมพ์ : 20/7/2565  11:42:41 หน้า : 22/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนางฉวี - 
บ้านนายประกอบ 
พร้อมรางระบายน้ําตัด
ผานถนน บ้านปรางค์
เกา หมูที่ 13

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําจากบ้านนาง
ทองคํา - หน้าประตู
โรงเรียน บ้านสะพาน
หงส์ หมูที่ 12

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําจากบ้านนายชู
ศักดิ์ - เหมืองสาธารณะ 
(บ้านนางสุรีย์) บ้านถนน
นาดี หมูที่ 9

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําจากบ้านนาย
เตา - บ้านนายแสวง 
บ้านวังกรวด หมูที่ 2
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000 15,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนางฉวี - 
บ้านนายประกอบ 
พร้อมรางระบายน้ําตัด
ผานถนน บ้านปรางค์
เกา หมูที่ 13

173,100 173,100

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําจากบ้านนาง
ทองคํา - หน้าประตู
โรงเรียน บ้านสะพาน
หงส์ หมูที่ 12

251,200 251,200

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําจากบ้านนายชู
ศักดิ์ - เหมืองสาธารณะ 
(บ้านนางสุรีย์) บ้านถนน
นาดี หมูที่ 9

299,100 299,100

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําจากบ้านนาย
เตา - บ้านนายแสวง 
บ้านวังกรวด หมูที่ 2

311,100 311,100
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําจากบ้านหมอ
อ้อ - สามแยกอนามัย 
บ้านกุดน้อย หมูที่ 1

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําตัดผานถนน 
บ้านปรางค์เกา หมูที่ 13

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการขุดลอกขยาย
บอพักน้ําดิบ บ้านหัว
สระ หมูที่ 8

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) (คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

1,764,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําจากบ้านหมอ
อ้อ - สามแยกอนามัย 
บ้านกุดน้อย หมูที่ 1

287,100 287,100

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําตัดผานถนน 
บ้านปรางค์เกา หมูที่ 13

58,700 58,700

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการขุดลอกขยาย
บอพักน้ําดิบ บ้านหัว
สระ หมูที่ 8

162,000 162,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) (คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

63,500 63,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

1,764,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สองสวางสาธารณะจาก
โรงเรียนบ้านโนนเสลา 
หมูที่ 6 - บ้านกุดน้อย

100,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สองสวางสาธารณะจาก
สามแยกทางเข้าหมูบ้าน 
- ทางแยกเข้าวัดบ้านไก
เสา หมูที่ 10

70,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สองสวางสาธารณะบ้าน
หนองสลักได หมูที่ 4

150,000

รวม 17,702,984 11,662,946 550,000 4,238,120 1,618,210 1,164,440 320,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สองสวางสาธารณะจาก
โรงเรียนบ้านโนนเสลา 
หมูที่ 6 - บ้านกุดน้อย

100,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สองสวางสาธารณะจาก
สามแยกทางเข้าหมูบ้าน 
- ทางแยกเข้าวัดบ้านไก
เสา หมูที่ 10

70,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สองสวางสาธารณะบ้าน
หนองสลักได หมูที่ 4

150,000

รวม 310,000 6,663,300 760,000 45,000,000
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