
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

อําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,300,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,456,000 บาท
งบกลาง รวม 9,456,000 บาท

งบกลาง รวม 9,456,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9
 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงานก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ ว 81  ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บ
ปวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนาย
จ้าง โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,884,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แกผู้สูงอายุในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  โดยจายให้รายละในอัตราแบบขั้น
บันได/เดือน รวม 12 เดือน  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาคทางสังคม
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน ระบุ การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  150  ลําดับที่  1 (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,900,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการ ให้แก คนพิการในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ที่มีบัตรประจําตัวคน
พิการ ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นไว้แล้ว  โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จายให้ราย
ละ 800 บาท/เดือน และคนพิการ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี จายให้
รายละ 1,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาคทางสังคม
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  150  ลําดับที่  2 (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้
ปวยเอดส ที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความ
เป็นอยูยากจน  หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และหนังสือ  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 1381 ลงวันที่  2  กรกฎาคม  2558 
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาคทางสังคม
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  150  ลําดับที่  3 (สํานักปลัด)

เงินสํารองจาย จํานวน 140,600 บาท

-  เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได้ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 326,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
จากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปี ในอัตราร้อยละ 2 โดยไมต้องนํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2500 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ.2556 และกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปี  สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เกษตร

จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563  
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา  หน้าที่  162
  ลําดับที่  1
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 4,799,940 บาท

งบบุคลากร รวม 3,470,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายก อบต. อัตราเดือน
ละ 20,400 บาท /เงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายก อบต
. อัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน (จํานวน 2 คน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต.อัตรา
เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงรองนายก อบต.อัตราเดือนละ 880บาท จํานวน 12
 เดือน(จํานวน 2 คน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายก อบต.อัตรา
เดือนละ 1,750 บาท จํานวน12 เดือน  เงินคาตอบแทนพิเศษรอง
นายก อบต. อัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 12
 เดือน (จํานวน 2 คน)   
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและ
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน  ให้แกเลขานุการนายก อบต
.อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน  12  เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาด้วยเงินเดือนและ
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 763,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกประธานสภา รอง
ประธานสภา เลขานุการสภาและสมาชิกสภา (กรณี อบต.มีรายได้
เกิน 10 -25 ล้านบาท) ดังนี้
- ประธานสภา อบต.  เดือนละ 11,220 บาท
- รองประธานสภา เดือนละ      9,180  บาท  
- สมาชิกสภา อบต.  เดือนละ    7,200  บาท
- เลขานุการสภาอบต. เดือนละ  7,200 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2557  (สํานักปลัด)  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,022,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,426,620 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้
แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา คือปลัด อบต./หัวหน้า
สํานักปลัด/นักทรัพยากรบุคคล / เจ้าพนักงานธุรการ ตามแผน
อัตรากําลัง  3 ปี และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน เทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมาย
วาด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ประเภทผู้บริหาร)  ตาม
ประกาศ ก.อบต.จ.นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบล พ.ศ.2564  (สํานักปลัด) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้บริหาร(ปลัด อบต
.และหัวหน้าสํานักปลัด อบต.) ที่เบิกจายได้ตามระเบียบฯ โดย
คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน  12  เดือน
   เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
.2559 และประกาศ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (สํานัก
ปลัด)  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 386,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทน ประจําปี ให้แก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
     1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
     2) พนักงานขับรถยนต   จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง รวมทั้ง
ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,083,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรตามภารกิจ
ตามกฎหมายของอบต. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด  คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (สํานักปลัด) 

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 (สํานักปลัด) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ /พนักงาน/ลูกจ้างประจําผู้ได้รับบํานาญปกติฯที่มีสิทธิได้
รับตามระเบียบฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 522,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอกตามโครงการ
จ้างที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 (สํานักปลัด)

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ

จํานวน 99,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาด
อาคารสถานที่ราชการภายใน อบต.เมืองเกษตร   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่มีกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่งหรือ
หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (สํานักปลัด)

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูล  และพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ

จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูลและ
พัฒนางานประชาสัมพันธชองทางตาง ๆ   ของ อบต.เมือง
เกษตร  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
  (สํานักปลัด)
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 คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยอาคารสถาน
ที่ราชการ

จํานวน 96,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการภายใน อบต.เมืองเกษตร   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่มีกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่งหรือ
หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยกําหนด (สํานักปลัด)

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 26,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร โดยมีปริมาณการถาย
เอกสาร ขั้นต่ํา 5,000 แผน/เดือน และมีอัตราคาเชาเดือน
ละ 2,200.- บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ ว 2909  ลว. 27 เมษายน  2565  (สํานักปลัด)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 27,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาเชา
ทรัพยสิน  คาโฆษณาและเผยแพร ประชาสัมพันธ คาธรรมเนียม
ตาง ๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจ้างปรับปรุงโดเมน website  คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ คาเบี้ย
ประกันภัยรถราชการ  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ป้ายชื่อสํานัก
งาน  หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เป็นต้น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการขององคการบริหารสวน
ตําบล  ดังนี้
1) คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
- เพื่อจายเป็นรายจายคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร ใน
การรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้อง
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ถิ่น สําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือ
เยี่ยมชมองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
2) คาใช้จายในการประชุมราชการ      
- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็น เป็นต้นในการประชุมราชการ ได้แก การประชุมราชการ
ภายในหนวยงานประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย
ระเบียบหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่
สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัด
ทําแผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด การประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น การประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือเอกชน การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึงการประชุม
ราชการทางไกลผานดาวเทียม 
3) คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานพิธีทางศาสนา หรือรัฐ
พิธี เชน พานพุมดอกไม้  พานประดับพุมดอกไม้  พานพุม
เงิน พานพุมทอง กรวยดอกไม้  หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาว
รี หรือใช้ในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตาง ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 (สํานักปลัด) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 45,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(สํานักปลัด) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 53,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 (สํานักปลัด)
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โครงการความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ เชน คาลง
ทะเบียน คาที่พัก  คาพาหนะ  คาตอบแทนวิทยากร  คาเบี้ย
เลี้ยง  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  พิธีเปิด - ปิด  คา
สถานที่  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ    ผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร พนักงานสวนตําบลลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรและผู้ที่มี
สวนเกี่ยวข้อง
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 (สํานักปลัด)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร รถ
จักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า โต๊ะ เก้าอี้ อาคารและทรัพยสิน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลางโดยไม
รวมถึงคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 122,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ๊นท  เทปกาว  ไม้บรรทัด คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด  แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ  ธงชาติ  น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวย
ดอกไม้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือแผนป้ายตาง ๆ ที่ใช้ใน
สํานักงาน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กุญแจ  แผงกั้นห้อง
แบบรื้อถอนได้ (Partition)  ฯลฯ  ตามหลักการจําแนกงบรายจาย
และประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ไมคลอย
พร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ  ตามหลักการจําแนกงบรายจาย
และประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม  ฯลฯ ตาม
หลักการจําแนกงบรายจายและประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน  ไขควง  ประแจแมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัดซ  กระจกโค้งมน  ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรฯลฯ
 ตามหลักการจําแนกงบรายจายและประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ  ตามหลักการจําแนกงบรายจายและ
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง
เขียนภาพ กล้องและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ  ตามหลัก
การจําแนกงบรายจายและประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
สําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ (Key board)  
หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ  แป้นพิมพ เมน
บอรด เมมโมรี่ชิป เมาส  เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ
  เชน แบบดิสเกตต  แบบฮารดดิสต ฯลฯ ตามหลักการจําแนกงบ
รายจายและประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 204,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ และสิ่งปลูก
สร้างอื่นที่อยูในการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 4,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  ธนาณัติ ดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทร
สาร คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสาร
อื่นๆ และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(สํานักปลัด)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการพื้นที่เว็ปไซตเก็บฐานข้อมูลและคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง  คาโดเมนเนมสําหรับเว็บไซตและระบบ
สารสนเทศของ อบต.เมืองเกษตร
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 245,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 245,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สําหรับนั่งทํางาน จํานวน 4,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  จํานวน  1  ตัว  เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานสายงานผู้บริหาร  เนื่องจากไมได้กําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  จึงจัดหาตามราคา
ที่สืบได้ในจังหวัดนครราชสีมา  โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป  ดังนี้
-  ขนาดไมน้อยกวา  72x71x112 เซนติเมตร
-  บุฟองน้ําพร้อมหุ้มหนัง
-  ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม มีล้อเลื่อน จํานวน 5 ล้อ
-  มีพนักพิงหลังสูงสวิงได้ มีที่ท้าวแขน
-  มีโช๊คปรับขึ้น-ลงได้
(สํานักปลัด)
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติดผนัง (ระบบ inverter) จํานวน 111,600 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง)  แบบติดผนัง  ระบบ inverter )  จํานวน   4
   เครื่อง เครื่องละ  27,900 บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป  ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 
บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร  5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    - แบบแยกสวน/เครื่อง  ประกอบด้วยอุปกรณ  ดังนี้  สวิตซ  1
  ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร   สายไฟยาวไม
เกิน  15  เมตร
-  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ  ฉบับเดือน ธันวาคม  2564
(สํานักปลัด)

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร  20 ชอง จํานวน 22,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 20
 ชอง  จํานวน  6  ตู้  เนื่องจากไมได้กําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  จึงจัดหาตามราคาที่สืบ
ได้ในจังหวัดนครราชสีมา  โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป  ดังนี้
-  ขนาดไมน้อยกวา  90x80x30 เซนติเมตร
-  ชั้นเก็บเอกสาร 2  ชั้น ชั้นละ  10  ชอง
(สํานักปลัด)
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โต๊ะหมูบูชา จํานวน 8,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา  จํานวน  1  ชุด  เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1. ทําด้วยไม้สัก
2. มีโต๊ะหมูบูชาจํานวน  9 ตัว ความกว้าง  ตัวละ  9  นิ้ว
3. มีฐานรองโต๊ะหมู
-  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ  ฉบับเดือน ธันวาคม  2564 (สํานักปลัด)

ครุภัณฑอื่น

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอรกลาส จํานวน 99,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอรกลาส พร้อม
ติดตั้ง จํานวน  1  ซุ้ม  เนื่องจากไมได้กําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  จึงจัดหาตามราคาที่สืบ
ได้ในจังหวัดนครราชสีมา  โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป  ดังนี้
-  ขนาดซุ้มเฉลิมพระเกียรติโดยรวม ไมน้อยกวา สูง  5.50
 *  กว้าง  3.30  เมตร
-  ขนาดของกรอบด้านนอก ไมน้อยกวา  สูง  3.20 * 2.00  เมตร
-  ฐานซุ้มไฟเบอรกลาส  ไมน้อยกวา  1.40*3.50  เมตร
-  ภาพไวนิลพระบรมฉายาลักษณ สูง 2.40 * 1.20  เมตร
-  ขนาดของตราสัญลักษณ วปร. สูง  1.00   เมตร
-  ขนาดของป้ายทรงพระเจริญแบบตรง ไมน้อย
กวา ขนาด 0.40 x 1.10   เมตร
-  ขนาดพานพุมเงิน  พานพุมทอง   สูง  1.00  เมตร
-  ขนาดของครุฑ  กว้าง  0.60  เมตร
-  ป้ายชื่อหนวยงานจํานวน  1  ชิ้น   
-  มีเสาค้ําหลังโครงสร้างโดยเหล็กให้มีความคงทน
(สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 467,000 บาท
งบบุคลากร รวม 370,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 370,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 370,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้
แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา คือ นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน  ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี  และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 97,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 32,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรตามภารกิจ
ตามกฎหมายของอบต. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด  คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 63,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

       คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ     
-  เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น เป็นต้นในการประชุมราชการ ได้แก การประชุม
ราชการภายในหนวยงานประจําเดือน การประชุมคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ  ที่ได้รับแตง
ตั้งตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือ
คําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นใน
การปฏิบัติหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและให้หมาย
ความรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
  (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ ประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(สํานักปลัด) 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกัน ที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้
บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(สํานักปลัด)

โครงการประชาคมและประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการจัดทํา
แผน ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดเวทีสงเสริมประชาคมหมูบ้าน ประชาคม
ตําบล หรือการประชุมจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาตําบล และคา
ใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
-  เป็นไปตามหนังสือระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่  12  มีนาคม
2553   
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนาคน  ชุน
ชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคม
คุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้าที่ 172
  ลําดับที่  18
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,536,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,918,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,918,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,437,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้
แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา คือ ผู้อํานวยการกอง
คลัง/นักวิชาการจัดเก็บรายได้/นักวิชาการพัสดุ /นักวิชาการเงิน
และบัญชี ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้บริหาร(ผู้อํานวยการกอง
คลัง) และคาตอบแทนรายเดือนเป็นเงินประจําตําแหนงที่เบิกจาย
ได้ตามระเบียบฯ โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน  12  เดือน
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2559 และประกาศ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กอง
คลัง)  

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 280,080 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้าง  คาปรับปรุงคาจ้าง  ให้แกลูกจ้าง
ประจํา  จํานวน 1  อัตรา คือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา รวมทั้งประกาศ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทน ประจําปี ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา คือ ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง รวมทั้ง
ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 21,420 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 1 อัตรา 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง รวมทั้ง
ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 596,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 131,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรตามภารกิจ
ตามกฎหมายของ อบต. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด  คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ 
(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง) 

คาเชาบ้าน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก
คาเชาบ้านได้ตามระเบียบฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562
(กองคลัง) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติฯ  ที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 289,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล  งาน
ธุรการ  งานระบบสารสนเทศ

จํานวน 99,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูล  งานธุรการ  งานระบบสารสนเทศ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่มีกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่งหรือ
หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยกําหนด      
(กองคลัง)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาเชา
ทรัพยสิน  คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจ้างปรับปรุงโดเมน website  คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน  หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
 เป็นต้น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา  ของพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ    ประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(กองคลัง) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกัน ที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้
บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557   
(กองคลัง)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  เชน
-  คาตอบแทน/คาปฏิบัติงานลวงเวลาในวันทําการ/วันหยุด
ราชการ  พนักงานจัดทําแผนที่แมบทและคัดลอกข้อมูล
ที่ดิน  พนักงานเดินสํารวจภาคสนาม  ตั้งไว้  20,000  บาท
-  คาวัสดุ อุปกรณที่ใช้ในการจัดทําศูนยอํานวยการฯ คาวัสดุ
อุปกรณที่ใช้ในการจัดทําแมบทและคัดลอกข้อมูล  คาวัสดุ
อุปกรณที่ใช้ในการเดินสํารวจภาคสนาม  คาวัสดุอุปกรณและ
แบบพิมพที่ใช้ในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  และ
วัสดุครุภัณฑอื่น ๆ ที่ใช้ในโครงการฯ  ตั้งไว้  20,000  บาท
-  คาใช้จายอื่น ๆ เชน  คาลงทะเบียนฝึกอบรม  คาเชาที่พัก  คา
เบี้ยเลี้ยง  และคาพาหนะในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 10,000
 บาท
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2550  และทีมีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกําหนด   
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนาคน  ชุน
ชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคม
คุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้าที่ 168
  ลําดับที่  6
(กองคลัง)  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร รถ
จักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า โต๊ะ เก้าอี้ อาคารและทรัพยสิน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลางโดยไม
รวมถึงคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน
กระดาษ หมึกดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ๊นท   เทปกาว  ไม้บรรทัด คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด  แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ  ธงชาติ  น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ฯลฯ  ตามหลัก
การจําแนกงบรายจายและประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น   เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ (Key board) ฯลฯ ตามหลักการจําแนกงบราย
จายและประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  ธนาณัติ ดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(กองคลัง)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทร
สาร คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสาร
อื่นๆ และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร จํานวน 3,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอรแบบมี
ล้อเลื่อน  มีพนักพิง มีที่เท้าแขน  จํานวน 1 ตัว
- ครุภัณฑดังกลาวเป็นครุภัณฑนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ซึ่งไมได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  แตองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตรมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อนํามาใช้
ในการดําเนินงาน  ตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคา
ท้องตลาดในท้องถิ่นนั้น  ตามนัยหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1989  ลงวันที่  22
  มิถุนายน  2552  
(กองคลัง)
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เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จํานวน 18,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา    12,000 บีทียู
2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรัอ
นจากโรงงานเดียวกัน
5)  มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร
6)  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ 
(นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว  เพื่อ
เป็นการประหยัดพลังงาน  ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่
มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 496,720 บาท
งบบุคลากร รวม 435,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 435,720 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  และเงิน
ปรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมากําหนด  ของข้าราชการ  พนักงานสวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง  ได้แก
        -  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2545  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม  รวมทั้งระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (หนวยตรวจ
สอบภายใน)

งบดําเนินงาน รวม 61,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 36,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรตาม
ภารกิจ  ตามกฎหมายของ  อบต.  เชน  เงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  เงิน
รางวัล ฯลฯ  
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้า
ราชการ  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  ที่ได้รับมอบ
หมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2559   
(หนวยตรวจสอบภายใน)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ  พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิได้
รับตามระเบียบฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2563  (หนวยตรวจสอบภายใน)

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจ้าง  โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  คาผานทางดวนพิเศษ  และคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2561  
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม  หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 299,790 บาท

งบลงทุน รวม 299,790 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 299,790 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขายสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
พร้อมอุปกรณติดตั้ง

จํานวน 299,790 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือ
ขาย แบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัย  จํานวน  4  ชุด ประกอบด้วย
 1.กล้องโทรทัศนวงจรปิด ชนิดเครือขาย แบบมุมมองคง
ที่  สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 4 ชุด
 2.อุปกรณบันทึกภาพผานระบบเครือขาย 16 ชอง  (NVR) 
จํานวน 1 ชุด
 3.โทรทัศน แอลอีดี สมารททีวี ขนาดไมต่ํากวา 43 นิ้ว จํานวน 1
 ชุด
 4.อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 16 ชอง   จํานวน 1
 ชุด
5.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไมต่ํากวา 1 kVA (600
 วัตต)  จํานวน 2 ชุด
6.ตู้สําหรับติดตั้งอุปกรณภายในห้องควบคุมและสั่ง
การ  (ขนาด 19 U) จํานวน 1 ชุด
7.วัสดุอุปกรณสวนควบในการติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ  
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ บัญชีครุภัณฑ  หน้าที่  224  ลําดับที่ 2
(กองชาง)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 557,400 บาท
งบบุคลากร รวม 186,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 186,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 186,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทน ประจําปี ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
     1) พนักงานวิทยุ  จํานวน 1 อัตรา 
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง รวมทั้ง
ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 371,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นนคาตอบแทนแกผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรตามภารกิจ
ตามกฎหมายของอบต. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  คาปวยการ อปพร.  คาเงินรางวัล  เงินทําขวัญฝาอันตราย
เป็นครั้งคราว  คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ฯลฯ
   (สํานักปลัด) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  (สํานักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 169,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงาน หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดิน
ทางไปราชการเพื่อ ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (สํานัก
ปลัด) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกัน ที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้
บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมฯเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (สํานักปลัด)
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โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร 
สวนตําบลเมืองเกษตร  กรณีเยียวยาหรือฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย

จํานวน 124,400 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  กรณีเยียวยาหรือฟนฟูหลัง
เกิดสาธารณภัย  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑการใช้จาย
เงินเพื่อชวยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 2563  
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านความมั่นคง
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  130  ลําดับที่  5 (สํานักปลัด)  

โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน       ในชวงเทศกาลปีใหม เชน คาป้ายรณรงค
ประชาสัมพันธ คาวัสดุอื่นที่ใช้ในการติดตั้งป้ายรณรงคประชา
สัมพันธ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561  
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านความมั่นคง
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  129  ลําดับที่  3 (สํานักปลัด)
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน คา
ลงทะเบียน คาที่พัก  คาพาหนะ  คาตอบแทนวิทยากร  คาเบี้ย
เลี้ยง  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  พิธีเปิด - ปิด  คา
สถานที่  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ    และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านความมั่นคง
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  131  ลําดับที่  9
(สํานักปลัด)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ คาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลางโดย
ไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน อปพร. พร้อมเครื่อง
หมาย  ประกอบไปด้วย    หมวก  เสื้อ  เสื้อยืด  กางเกง  รองเท้า
หุ้มข้อ ฯ รายละเอียดตามหลักการจําแนกงบรายจายและประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง น้ํายาดับเพลิงฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด) 

วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นวัสดุจราจร  เชน สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร  ป้ายไฟหยุดตรวจ  แผน
ป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ  กระบองไฟ  ยางชะลอความ
เร็วรถหรือยานพาหนะ  ฯลฯ ตามหลักการจําแนกงบรายจายและ
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,260,240 บาท

งบบุคลากร รวม 630,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 630,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 588,240 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงิน
ปรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมาของข้าราชการพนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลจํานวน 2 ตําแหนง (ตั้งจายไว้รวม 12 เดือน 
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหาร
งานการศึกษา ระดับต้น)
2. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานสวนตําบลเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2545 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร อํานวยการท้อง
ถิ่นระดับต้น (ตั้งจายไว้รวม 12 เดือน) ให้แก พนักงานสวนตําบล
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559   ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
  0809.4/ว 2140  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2565
(กองการศึกษาฯ) 
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งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 99,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ตามภารกิจตาม
กฎหมายของ  อบต.  เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด  คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบวินัย เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้ง
คราว ฯลฯ  
(กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้า
ราชการ พนักงานสวนตําบล   และพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย
ให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว 1562 ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2550 
เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของ  อปท และระเบียบ ข้อบังคับ   คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด  
(กองการศึกษาฯ)

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้รับคา
เชาบ้าน (ตั้งจายไว้รวม 12 เดือน)
-  เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2559   
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 376,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาดูแลและทําความสะอาด
-  บริเวณอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงครัว
ห้องน้ํา และบริเวณอาคารเก็บของทั้งภายในและภายนอก
อาคาร (ตั้งจายไว้รวม  12 เดือน)      
-   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559
  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19
  มีนาคม  2561  
(กองการศึกษาฯ)

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษา จํานวน 99,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทํางานธุรการของกองการศึกษา งาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร (ตั้งจายไว้รวม 12 เดือน)
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19
  มีนาคม  2561  
(กองการศึกษาฯ)
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คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 86,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ดูแลทรัพยสินตางๆรวมทั้งอาคาร สถานที่  สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ และ
อุปกรณตางๆ  ที่เป็นทรัพยสินภายในบริเวณภายในอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร (ตั้งจายไว้
รวม  12 เดือน)
-   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่
9  ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2
/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  และปฏิบัติตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 4044 ลงวันที่  10
 กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาจ้างเหมาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเข้าเลม เข้าปกหนังสือ
-  คาจ้างซักฟอกเพื่อทําความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  คาเบี้ยประกัน คาใช้
จายในการดําเนินคดีทางศาล  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้ง
ประปา  คาติดตั้งโทรศัพท  คาปรับปรุงระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร  คาเชาพื้นที่ให้บริการเว็บไซต  (โดเมนเนม)  คา
บริการวางระบบโทรศัพท  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ
  ตลอดจนการจ้างอื่น ๆ  ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ  คาพิมพ
เอกสารและคาบริการ ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงาน  ตรวจงานเยี่ยมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือการประชุม
สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ และคา
ใช้จายการจัดซื้อแจกันดอกไม้ ดอกไม้พลาสติก  พวงมาลัย  ชอ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้   เพื่อใช้ในการตกแตงสถานที่ในงาน
พิธีการตาง ๆ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381
  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
-  เพื่อจายเป็นคาพวงมาลาในงานงานรัฐพิธีตาง ๆ เชนงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา งานวันปิยมหาราช วันแมแหงชาติ  ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0404/ว 1284
 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530
(กองการศึกษาฯ) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาลง
ทะเบียนในการอบรมสัมมนา  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทาง
ดวนพิเศษ ฯลฯ  สําหรับการเดินทางไปราชการของพนักงานจ้าง
ขององคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมและที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(กองการศึกษาฯ)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมฯ
(กองการศึกษาฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประวเภท
วัสดุ ขององคการบริหารสวนตําบล เชน  รถยนต  เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพริ้นเตอร  เครื่องถายเอกสาร  รถ
จักรยานยนต ตู้ โต๊ะ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร เครื่องตัดหญ้า
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ใช้งานได้ตามปกติ  
(กองการศึกษาฯ)  

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
เชน คาจัดซื้อน้ําดื่ม กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษ
คารบอน ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ แผนที่ แผงปิดประกาศ กระดานดํารวมถึงกระดาน
ไวทบอรด แผนป้ายชื่อ สํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ  ฯลฯ รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคงทน
ถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559  และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวตาง ๆ ที่เป็นวัสดุโดย
สภาพที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เกษตรและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร เชน แปรง ไม้
กวาด ถ้วย ชาม ช้อนส้อม น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาล้างจาน น้ํายา
เช็ดกระจก ฟองน้ําล้างจาน พรมเช็ดเท้า ฯลฯ รวมถึงสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยไมเกิน  5,000  บาท 
 -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  ที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  
2558  
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ ที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ  เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ  หมึกเติมเครื่องพิมพ เมนบอรด เมาส โปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000
  บาท ฯลฯ รวมถึงสิ่งของ ที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอ
ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000  บาท ที่ไมได้ระบุไว้ ใน
มาตรฐานกลางคอมพิวเตอรและอุปกรณ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่  มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตให้กับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก และคาสื่อสารอื่น ๆ  เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาสื่อสารผานดาว
เทียม และให้หมายความรวมถึงคาใช้จาย เพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาว  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 30/8/2565  15:39:41 หน้า : 53/106



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,018,386 บาท
งบบุคลากร รวม 944,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 944,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 331,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนให้พนักงานครู
ตําแหนง ครู (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายไว้
รวม 12 เดือน 
-  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้    
1.  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2558     
2.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ)      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน  ในอัตราเทากับเงิน
วิทยฐานะของข้าราชการครูสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เกษตร  ซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือน  เงิน
วิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหนงของข้าราชการครู ยกเว้น
ระดับชํานาญการ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท  0809.4/ว 2140  ลงวันที่  12
  กรกฎาคม  2565
(กองการศึกษาฯ)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครู สังกัด อบต.เมือง
เกษตร  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงิน
ประจําตําแหนง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ
. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท  0809.4/ว 2140  ลง
วันที่  12  กรกฎาคม  2565
(กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 466,440 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและคาปรับปรุงคาตอบแทนตําแหนง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จํานวน  2
  อัตรา (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดสรร
ให้) (กรมจัดสรร จํานวน 225,600 บาท อปท.สมทบเพิ่มอัตราที่
สูงกวาที่ได้รับการจัดสรร จํานวน 132,840   บาท)  ตําแหนง คน
งานทั่วไป จํานวน 1  อัตรา    
-  เป็นไปตามประกาศ กทจ. นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 หนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 36 ลงวันที่  26  สิงหาคม 2558  เรื่อง
ประกาศ ก.จ.ก.ท. ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง      
-  เป็นไปตามหนังสือนักงาน กจ.กท.ก.อบต.
 ที่ มท  0809.2/ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม 2558  เรื่อง แนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินที่จายเพิ่มเป็น
คาตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก พนักงานจ้างตําแหนง
คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558       
-  เป็นไปตามหนังสํานักงาน  กจ.กท. กอบต. ที่ มท  0809.2/ว13
 ลงวันที่ 30 ธค. 2558 เรื่อง แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
(กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 1,107,986 บาท
ค่าตอบแทน รวม 69,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 69,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรตามภารกิจ
ตามกฎหมายของ  อบต.  เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ  คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด  คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบวินัย เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็น
ครั้งคราว ฯลฯ  
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 502,450 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาลง
ทะเบียนในการอบรมสัมมนา  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทาง
ดวนพิเศษ ฯลฯ  สําหรับการเดินทางไปราชการของพนักงานจ้าง
ขององคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมและที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(กองการศึกษาฯ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมฯ
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ เชน เป็นคาวัสดุ คาจัดเวที คาเครื่องเสียงและคาใช้จายอื่น ๆ
  ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสังคมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  132  ลําดับที่  1
(กองการศึกษาฯ)

โครงการวันแมแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันแมแหง
ชาติ เชน เป็นคาวัสดุ คาจัดเวที คาเครื่องเสียงและคาใช้จายอื่น ๆ
  ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสังคมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  132  ลําดับที่  2
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ ของเด็กนักเรียน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการศึกษาแหลง
เรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสังคมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  133  ลําดับที่  3
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใช้จาย การบริหารสถานศึกษา จํานวน 387,450 บาท

-  เพื่อจายเป็น
     1.  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตรเพื่อเบิกหักผลักสงให้
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตรเป็นคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   อบต.เมืองเกษตร  ใน
อัตรามื้อละ 21  บาทตอคน  จํานวน  245  วัน จํานวน 50
 คน  ตั้งไว้  257,250  บาท   ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่ง
การ ดังตอไปนี้ 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น               
     2.  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
1. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก แกศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร สําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี จํานวน 50
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คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี ตั้งไว้ 85,000บาท
2. คาหนังสือเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จํานวน 40 คน อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้ 8,000บาท 
3.  คาอุปกรณการเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 
 ปี จํานวน 40 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ตั้งไว้ 8,000 บาท 
4. คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จํานวน 40 คน
อัตราคนละ 300 บาท/ปี  ตั้งไว้ จํานวน 12,000 บาท 
5. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จํานวน 40
 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  ตั้งไว้ 17,200 บาท 
-  ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น 
       คําชี้แจงเพิ่มเติม สามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกันได้เนื่อง
จากเด็กเล็ก  อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปี เนื่องจากการรับ
เข้าเรียนใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ  ให้เบิกจายคา
อาหารกลางวันตามจํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด
ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสังคมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  136  ลําดับที่  14
(กองการศึกษาฯ) 

ค่าวัสดุ รวม 536,536 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 536,536 บาท

คาอาหารเสริม (นม) 
-  เพื่อจายเป็น
 1.  คาอาหารเสริม (นม) ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จํานวน 260 วัน จํานวน 50 คน อัตรา
คนละ 7.37 บาท ตั้งไว้จํานวน 95,810 บาท 
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-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
 -  ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น
2.  คาอาหารเสริม(นม) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน สําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 260 วัน ใน
อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 230 คน ตั้งไว้จํานวน 230 คน ตั้ง
ไว้จํานวน 440,726 บาท  ประกอบด้วย 
       - โรงเรียนบ้านคูเมือง
       - โรงเรียนบ้านบุตะโก 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
  ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564 
-  ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น
     คําชี้แจงเพิ่มเติม สามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกันได้ เนื่องจาก
เด็กอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปี  เนื่องจากการรับเข้าเรียน
ใหมการลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจายคาอาหาร
เสริม (นม) ตามจํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดไม
จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสังคมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  137  ลําดับที่  16
(กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 966,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 966,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)

จํานวน 966,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 230 คนอัตราคนละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน ประกอบด้วย  
       -  โรงเรียนบ้านคูเมือง 
       -  โรงเรียนบ้านบุตะโก
ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังตอไปนี้                      
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท  0816.2/ ว
 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
 -  ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น
      คําชี้แจงเพิ่มเติม สามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกันได้ เนื่อง
จากเด็กอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปี  เนื่องจากการรับเข้า
เรียนใหม  การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจายคา
อาหารกลางวัน  ตามจํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอน
ลดไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสังคมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  136  ลําดับที่  15
(กองการศึกษาฯ)   
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,013,640 บาท

งบบุคลากร รวม 633,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 633,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 581,040 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลสังกัด  กองสาธารณสุขฯ จํานวน 2 ตําแหนง  ได้แก  ผู้
อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และ  เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบล  โดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นครราชสีมา (ก.อบต. จ.นม.)  และเป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2545
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ สําหรับพนักงานสวนตําบลเมือง
เกษตร  ได้แก เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดนครราชสีมา 
(ก.อบต.จ.นม.)  และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจายเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553  
(กองสาธารณสุขฯ)  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับผู้บริหาร  ตําแหนง  ผู้
อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เดือนละ  3,500
 บาท/เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล จังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.)  และเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ กลางพนักงานสวน
ตําบล   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559
(กองสาธารณสุขฯ)  

งบดําเนินงาน รวม 380,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 55,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ   เงินรางวัลประจําปี   (ตั้งไว้  55,000.-  บาท) 
-  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ   เงินรางวัลประจําปี)   เพื่อจายให้แกพนักงาน
สวนตําบลพนักงานจ้าง   ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เกษตร   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น  ให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  และที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อ
บังคับ  คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด  
(กองสาธารณสุขฯ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้า
ราชการ  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง  ที่ได้รับมอบ
หมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559  
(กองสาธารณสุขฯ)
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คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายให้แกพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตรที่ได้รับตามสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 260,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานดูแล  บํารุงรักษาสนามหญ้า  
สวนหยอม  สวนสาธารณะ  สวนดอกไม้หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

จํานวน 99,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการดูแล บํารุงรักษาสนามหญ้า  สวน
หยอมสวนสาธารณะ   สวนดอกไม้หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2ว 1536 ลงวันที่ 19
  มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้จายประจําปีในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
(กองสาธารณสุขฯ)    

คาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการ และการปฏิบัติงานด้าน
อื่น ๆ

จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการและปฏิบัติงาน
ด้านอื่น ๆ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้จายประจําปีในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
(กองสาธารณสุขฯ)    
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ได้แก  จัด
พิมพ เข้าเลมเอกสาร  คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล  คาจ้าง
เหมาบริการ คาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  คาโฆษณา
และเผยแพร ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561
  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้จายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอย  วัสดุ  
และคาสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559  เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น   
(กองสาธารณสุขฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก   คา
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ สําหรับการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555  
(กองสาธารณสุขฯ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน   คาธรรมเนียม  หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้
บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
(กองสาธารณสุขฯ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ  ขององคการบริหารสวนตําบล  เชน รถ
ยนต เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพริ้นเตอร  เครื่องถาย
เอกสาร  เครื่องโรเนียว   รถจักยานยนต ตู้ โต๊ะ  เครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องปรับอากาศ   เครื่องพน
หมอกควันฯลฯ  และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ใช้งานได้ตามปกติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนมาก ที่  มท 0808.2/ว 17120   ลงวันที่ 9
 ธันวาคม  2559  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 33,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 6,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก  ไม้บรรทัด  ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เทป พี วี ซี แบบใส  กระดาษคารบอน   ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ   แบบพิมพ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ  เครื่องคิดเลข สิงพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ  ของใช้ในการบรรจุหีบหอ   เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ แผนที่ แผงปิดประกาศ กระดานดํารวมถึงกระดาน
ไวทบอรด แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงานหนวยงาน แผน
ป้ายจราจร หรือแผนป้ายตางๆ ถือปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และเป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558   
(กองสาธารณสุขฯ)  
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน หน้ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล   แอลกอฮอล  เคมีภัณฑ  น้ํายาฆาเชื้อ
ตางๆ   ถุงมือ
(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ ที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก  สําหรับเครื่อง
พิมพ  หมึกเติมเครื่องพิมพ เมนบอรด เมาส   รวมถึงสิ่งของ ที่มี
ลักษณะคงทนถาวร และที่ไมได้ระบุไว้ใน มาตรฐานกลาง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ถือปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ  พ.ศ
.2560   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
  (กองสาธารณสุขฯ)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการควบคุม   ป้องกัน
โรค   เชน  คาป้ายรณรงคและป้ายประชาสัมพันธ  คาเอกสาร
แผนพับ คาแอลกอฮอล  เทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอล  คาเจ
ลแอลกอฮอล  ผ้าสําหรับทําหน้ากาก  ด้าย  กรรไกรตัดผ้า เข็ม
หมุด  เข็มเย็บผ้า  ยางยืด  น้ํายาฆาเชื้อ  และวัสดุอุปกรณตางๆที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกัน  ถือปฏิบัติตาม พรบ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฎหมาย  องคการ
บริหารสวนตําบลมีหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรค
ติดตอ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0891.3
/ว 971  ลงวันที่  14  พ.ค. 58
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 194
  ลงวันที่  7 ต.ค. 58  
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา  หน้าที่  157
  ลําดับที่  16
(กองสาธารณสุขฯ) 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานของศูนยป้องกันและปรามปรามยา
เสพติด (ศป.ปส.อบต.) เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยา
เสพติด   และอยูหางไกลยาเสพติด แกเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เชน การประชุม  อบรมสัมมนา  การจัดกิจกรรมตาง ๆ
 การรณรงคป้องกันและปรามปรามยาเสพติด ติดป้ายประชา
สัมพันธ  ป้ายรณรงค ฯ   เชนคาวิทยากร  คาอาหาร คาที่พัก คา
พาหนะ คาวัสดุอุปกรณ  น้ํายาในการตรวจหาสารเสพติด ฯลฯ
   ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดวนมาก  ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลวันที่ 4  ธันวาคม  2560
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา  หน้าที่  152
  ลําดับที่  4
(กองสาธารณสุขฯ)  
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการป้องกันโรคและควบคุมกําจัดยุง และ
แมลงตาง ๆ  หมูบ้านในตําบล เชน  คาจัดซื้อน้ํายา  สารเคมี  คา
น้ํามัน ทรายกําจัดลูกน้ํา   ถานไฟฉายสําหรับเครื่องพนหมอก
ควัน  และอุปกรณตางๆ ถือปฏิบัติตาม พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ
.ศ.2552  มาตรา 67  ภายใต้บังคับแหงกฎหมายองคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ 
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา หน้าที่ 152
  ลําดับที่  2
(กองสาธารณสุขฯ)  
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โครงการฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตสํานึก การกําจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อฝึก
จิตสํานึกการกําจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ  เชน  คาอาหาร  อาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม  อุปกรณสาธิต  ป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  คาวิทยากร วัสดุอุปกรณในการอบรม  คาชุด
ตรวจ   ถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน  “จังหวัดสะอาด”   โดยใช้หลัก 3 Rs 
คือการใช้น้อย  ใช้ซ้ํา  และนํากลับมาใช้ใหม   ถือปฏิบัติตาม พร
บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  หน้าที่  163  ลําดับที่  2
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ราชปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ   เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการควบคุม   ป้องกัน
โรค   เชน  คาป้ายรณรงคและป้ายประชาสัมพันธ  คาเอกสาร
แผนพับ คาแอลกอฮอล  เทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอล  คาเจ
ลแอลกอฮอล  ผ้าสําหรับทําหน้ากาก  ด้าย  กรรไกรตัดผ้า เข็ม
หมุด  เข็มเย็บผ้า  ยางยืด  น้ํายาฆาเชื้อ  และวัสดุอุปกรณตางๆที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันโรค  ถือปฏิบัติตาม พรบ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบล  มีหน้าที่ในการป้องกันโรค
และระงับโรคติดตอ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่  มท  0891.3/ว 971  ลงวันที่  14  พ.ค. 58   หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 194      
ลงวันที่  7 ต.ค. 58  
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา หน้าที่ 153
  ลําดับที่ 8
(กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก  เยาวชน ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการสงเคราะหชวยเหลือ
เด็ก  เยาวชน  ประชาชนผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ /ผู้มีรายได้น้อย/ผู้
ไร้ที่พึ่ง ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนิน
การ เป็นคาใช้จายในการชวยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้านตาง ๆ เชน อุปโภค บริโภค การให้ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาคทางสังคม
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  143 ลําดับที่  5 (สํานักปลัด)  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 545,000 บาท

งบบุคลากร รวม 426,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 426,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 426,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้
แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา คือ นักพัฒนา
ชุมชน  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 119,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 109,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 36,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นนคาตอบแทนแกผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรตามภารกิจ
ตามกฎหมายของอบต. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด  คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (สํานักปลัด) 

วันที่พิมพ : 30/8/2565  15:39:41 หน้า : 75/106



คาเชาบ้าน จํานวน 66,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก
คาเชาบ้านได้ตามระเบียบฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562 (สํานักปลัด) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวน
ตําบลและผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ ประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 (สํานักปลัด) 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกัน ที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้
บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมฯเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดอบรม เชน คาจัดทําเวที  คา
อาหาร คาอาหารวาง –เครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร คาใบ
ประกาศเกียรติคุณ  คาวัสดุอุปกรณ  เครื่องเขียน คาจ้างเหมารถ
ยนต คาเชาที่พัก  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาคทางสังคม
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ สงเสริม  พัฒนา  และยกระดับด้าน
การเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอง
เที่ยว  หน้าที่  123  ลําดับที่ 1(สํานักปลัด)   
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โครงการพัฒนาเยาวชนไทย หางไกลยาเสพติดตําบลเมืองเกษตร จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการจัดอบรม เชน คาจัดทํา
เวที คาอาหาร คาอาหารวาง – เครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาใบประกาศเกียรติคุณ คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คา
จ้างเหมารถยนต  คาเชาที่พักฯลฯ   และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาคทางสังคม
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  144  ลําดับที่  1
(สํานักปลัด)  

โครงการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน คาสงเสริมการ
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิทยาการสมัยใหม และคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553  
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาคทางสังคม
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ สงเสริม  พัฒนา  และยกระดับด้าน
การเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอง
เที่ยว  หน้าที่  124  ลําดับที่ 4   (สํานักปลัด)  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬา อบต.  เมืองเกษตรเกมส ต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เป็นคาอุปกรณ
การแขงขัน อาหารวาง อุปกรณสนาม เครื่องเสียง ถ้วยรางวัล ใบ
ประกาศ เกียรติบัตร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในหาร
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน   ระบุ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา หน้าที่ 159
  ลําดับที่  1
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงทีมนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน สัมพันธวันท้องถิ่นไทย
ต้านภัยยาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการ  เชน อุปกรณในการแขงขันและฝึก
ซ้อมชุดกีฬาที่ใช้ในการแขงขัน น้ําดื่ม  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในหาร
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา หน้าที่ 159
 ลําดับที่  2
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมการเข้ารวมแขงขันกีฬา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ 
ของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เป็นคาอุปกรณ
การแขงขัน อาหารวาง อุปกรณสนาม เครื่องเสียง ถ้วยรางวัล ใบ
ประกาศ เกียรติบัตร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในหาร
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา หน้าที่ 159
 ลําดับที่  3
(กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต และวันผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม
ประเพณีสงกรานต สืบสานวัฒนธรรมไทยรดน้ําดําหัวขอพรผู้สูง
อายุ เชน คาป้าย คาอาหารวาง คาวิทยากร  และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในหาร
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  145 ลําดับที่  1
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมการเข้ารวมรําโทนใน งานบวงสรวงทานท้าวสุรนารี จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเข้ารวม
รําโทนและรําบวงสรวงทานท้าวสุรนารี อําเภอขามสะแก
แสง เชน คาเครื่องแตงกาย คาแตงหน้า ทําผม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในหาร
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  145 ลําดับที่  3
(กองการศึกษาฯ)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัด งานพริกและของดีอําเภอขาม
สะแกแสง

จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอ
ขามสะแกแสง เป็นคาตกแตงรถขบวนแห คาจ้างเหมาทําป้าย คา
เครื่องเสียง คาอาหารวาง  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในหาร
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แขงขัน
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ สงเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การค้า การลง
ทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการทอง
เที่ยว  หน้าที่  126 ลําดับที่  1
(กองการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,357,164 บาท

งบบุคลากร รวม 1,481,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,481,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,129,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลสังกัดกองชางองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
(กองชาง)     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับผู้บริหาร ตําแหนงผู้
อํานวยการกองชาง  เดือนละ  3,500  บาท/เดือน    จํานวน  12
  เดือน    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา 
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 290,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง  สังกัดกองชาง อบต
.เมืองเกษตร  จํานวน  2 อัตรา  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
(กองชาง)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินที่จายเพิ่มเป็น
คาตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แกพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 799,664 บาท
ค่าตอบแทน รวม 182,064 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 90,064 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
-  เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ เงินรางวัลประจําปี (ตั้งไว้  20,064.-  บาท) เพื่อจายให้แก
พนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง ในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(กองชาง)
-  คาตอบแทนกรรมการหรือบุคคลซึ่งแตงตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  หรือที่มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือสั่ง
การกําหนด (ตั้งไว้  60,000.-  บาท)  
(กองชาง)
-  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตาม พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประ
ชุม พ.ศ.2547 มาตรา 6(2)  หรือที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือสั่งการ
กําหนด  (ตั้งไว้  5,000.-) 
(กองชาง)
-  คาตอบแทนอื่นใดที่มีกฎหมาย หรือระเบียบ ประกาศ ข้อ
บังคับ คําสั่ง หนังสือสั่งการกําหนด  (ตั้งไว้  5,000.-)   (กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายให้แกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว1562
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ  อปท.และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ  (ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(กองชาง)  

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

-  เพื่อจายให้แกพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร ที่ได้รับตามสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
(กองชาง)  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายให้แกพนักงานสวนตําบล  องคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร ที่ได้รับตามสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
(กองชาง)  

ค่าใช้สอย รวม 402,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการกองชาง จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ
กองชาง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่มีกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่งหรือ
หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
(กองชาง)
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คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแผนที่ภาษี จํานวน 99,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแผนที่
ภาษี
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่มีกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่งหรือ
หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
(กองชาง)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 23,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ได้แก จัด
พิมพ เข้าเลมเอกสารแผนพัฒนาตําบล เอกสารงบประมาณ และ
งานตามนโยบายตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลที่ได้รับมอบ
หมายให้ดําเนินการ คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาถายระวางที่ดิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาจ้างออกแบบ คาบริการรับใช้ คาเบี้ยประกัน คาเบี้ย
ประกันภัยรถราชการ  คาใช้จายในการดําเนินคดีทางศาล  คา
ทดสอบน้ําประปา คาธรรมเนียมใบอนุญาต คาตรวจสอบมิเตอร
ไฟฟ้า   คาชดเชยมิเตอร  ชํารุด  คาขอเพิ่มขนาดมิเตอร
ไฟฟ้า   คาธรรมเนียมและคาใช้จายรังวัดที่ดินและสอบเขตที่ดิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดูแลรักษาและคุ้ม
ครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใช้รวมกัน พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่มี
กฎหมายระเบียบข้อบังคับคําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด   ฯลฯ 
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ สําหรับการเดินทางไป
ราชการของ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับคํา
สั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ระบบ
ไฟฟ้า  ประปา ระบบกระจายเสียงไร้สาย ครุภัณฑ เชน  เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ๊นเตอร  ตู้  โต๊ะ เครื่อง
ปรับอากาศ  รถยนต  รถจักรยานยนต  ฯลฯ
-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ประเภท
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง  เชน ถนน  คลอง  ทอระบายน้ํา  รางระบาย
น้ํา  ประปาหมูบ้าน  อาคารตาง ๆ  ขององคการบริหารสวน
ตําบล  
(กองชาง)  
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ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก  ไม้บรรทัด  ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เทป พี วี ซี แบบใส  กระดาษคารบอน   ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ   แบบพิมพ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ  ของใช้ใน
การบรรจุหีบหอ   เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ แผนที่ แผงปิดประกาศ กระดานดํารวมถึงกระดาน
ไวทบอรด แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงานหนวยงาน แผน
ป้ายจราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ ฯลฯ  รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะ
คงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท  
(กองชาง)  

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ  ที่ใช้ในการกอ
สร้าง  เชน หิน ทราย  ค้อน เลื่อย  ตะปู  ไม้  ปูน
ซีเมนต  บันได  และวัสดุอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานกอสร้าง  
(กองชาง)                

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ที่เป็น
วัสดุโดยสภาพ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา
ตลับลูกปน  หัวเทียนไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต หม้อน้ํารถยนต กันชนรถยนต  เบาะรถยนตฟิลมกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจรฯลฯ รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมี
ราคาตอหนวย หรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท 
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 30/8/2565  15:39:41 หน้า : 90/106



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 85,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ํามันจาร
บี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใช้กับรถยนต, รถจักรยานยนต และ
เครื่องมือเครื่องใช้ตาง ๆ ของ อบต. ที่ใช้เชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น หรือที่ยืมจากหนวยงานอื่น ๆ (กองชาง)  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ ที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ  หมึกเติมเครื่องพิมพ เมนบอรด เมาส การดจอโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มี
ราคา ตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ รวมถึงสิ่ง
ของ ที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 5,000 บาท ที่ไมได้ระบุไว้ในมาตรฐานกลางคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(กองชาง)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับดําเนินกิจการกระจายเสียงแบบไร้
สายขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
(กองชาง)  
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งบลงทุน รวม 76,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบทอสูบน้ําพญานาคเครื่องยนตเบนซิน จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเครื่องสูบน้ําแบบทอสูบน้ําพญานาคเครื่องยนต
เบนซิน ตั้งไว้ 60,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 30,000
 บาท)  คุณลักษณะครุภัณฑ  ประกอบด้วย
   - ทอพญานาคขนาดไมน้อยกวา 5 นิ้ว ยาวไมน้อยกวา 3 เมตร
   - เครื่องยนตเบนซินมีกําลังไมน้อยกวา 6.5 แรงม้า
(ครุภัณฑดังกลาวเป็นครุภัณฑนอกเหนือบัญชี มาตรฐาน
ครุภัณฑ ซึ่งไมได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แต
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อ
นํามาใช้ในการดําเนินงาน ตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตาม
ราคาท้องตลาดในท้องถิ่นนั้น ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่  มท0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
  มิถุนายน  2552) 
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ บัญชีครุภัณฑ  หน้าที่  224  ลําดับที่ 5
(กองชาง) 
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เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงเครื่องยนตเบนซิน จํานวน 16,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคา เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนต
เบนซิน  จํานวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 8,000 บาท)  คุณลักษณะ
ครุภัณฑประกอบด้วย
     - เครื่องยนตเบนซินขนาดไมน้อยกวา 5 แรงม้า
     - สามารถสูบน้ําได้ไมน้อยกวา 1,000 ลิตรตอนาที
     - ขนาดทอสงไมน้อยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
     - สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 9 เมตร
(ครุภัณฑดังกลาวเป็นครุภัณฑนอกเหนือบัญชี มาตรฐาน
ครุภัณฑ ซึ่งไมได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แต
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อ
นํามาใช้ในการดําเนินงาน ตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตาม
ราคาท้องตลาดในท้องถิ่นนั้น ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่  มท0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
  มิถุนายน  2552) 
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ บัญชีครุภัณฑ  หน้าที่  224  ลําดับที่ 4
(กองชาง) 
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งานก่อสร้าง รวม 2,697,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น    เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  ฟิวส เทป
พันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ   เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  ตามหลักการจําแนกงบรายจาย
และประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 2,667,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,667,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างอาคารสํานักงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร

จํานวน 350,000 บาท

บริเวณที่ทําการ อบต.เมืองเกษตร  เพื่อจายเป็นคาอาคารสํานัก
งานปลัด อบต.เมืองเกษตร กว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร เป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้าที่  176
  ลําดับที่  4
(สํานักปลัด)

โครงการกั้นห้องเรียนอาคารศูนย พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน 
ตําบลเมืองเกษตร

จํานวน 35,000 บาท

บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองเกษตร เพื่อจายเป็นคากั้น
ห้องอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง เป็นไปตามอํานา
จหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน   ระบุ การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้าที่  148  ลําดับที่  3
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจร ลูกรังบ้านหนองไผถึง
เขตติดตอ บ้านหนองขาม ต.หนองบัว   บ้านหนองไผ  หมูที่  1

จํานวน 300,000 บาท

บริเวณบ้านหนองไผ หมูที่ 1 (ซอยนายดอน-บ้านหนองขาม) เพื่อ
จายเป็นคาถนนลูกรัง ยาว 600  เมตร  กว้าง 4.0
 เมตร หนา  0.15  เมตร  และวางทอระบายน้ําขนาด 400 มม
.จํานวน 2 จุด  หรือมีปริมาณลูกรังรวมกันไมน้อยกวา  360.0
   ลบ.ม. พร้อมงานเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแนน   เป็นไปตามอํานา
จหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แขงขัน
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ สงเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การค้า การลงทุน
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  สาธารณูปโภค  และการพัฒนาแหลงน้ํา  หน้าที่  196
  ลําดับที่  3
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยนายสร้อย - สุดซอย บ้านเมืองทอง หมูที่ 6

จํานวน 172,000 บาท

บริเวณบ้านเมืองทอง หมูที่  6  เพื่อจายเป็นปรับปรุงผิวจราจรเดิม
เป็นผิวจราจรเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 88
  เมตร   กว้าง 3.0 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรรวมกัน
ไมน้อยกวา 264.0 ตารางเมตร พร้อมไหลทางลูกรังทั้งสอง
ข้าง  เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แขงขัน
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ สงเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การค้า การลง
ทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  สาธารณูปโภค  และการพัฒนาแหลงน้ํา  หน้าที่  100
 ลําดับที่  138
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรังสันคลองตาปาน
ตอนบน บ้านคูเมือง  หมูที่  2

จํานวน 300,000 บาท

บริเวณสันคลองตาปานตอนบน  บ้านคูเมือง   เพื่อจายเป็นคา
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง  กว้าง 4.0
  เมตร  ยาว  800   เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณลูกรัง
รวมกันไมน้อยกวา  480.0 ลบ.ม.  พร้อมงานเกรดปรับเกลี่ยบด
อัดแนน   เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบล  และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแขงขัน    ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ สง
เสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การทอง
เที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขต
เศรษฐกิจพิเศษ   สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  ฉบับทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  สาธารณูปโภค  และการพัฒนาแหลงน้ํา   หน้าที่  71
  ลําดับที่  27
(กองชาง)       
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรังหลังฝายทิศเหนือ
บ้านโนนเกษตร เชื่อมเขตติดตอบ้านเมืองทอง บ้านโนนเกษตร  หมูที่ 
5

จํานวน 300,000 บาท

บริเวณบ้านโนนเกษตร  เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็น
ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4.0 เมตร ยาว 800  เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณลูกรังรวมกันไมน้อยกวา  480.0   ลบ.ม.พร้อมงาน
เกรดปรับเกลี่ยบดอัดแนน   เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แขงขัน
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ สงเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การค้า การลง
ทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  สาธารณูปโภค  และการพัฒนาแหลงน้ํา  หน้าที่  86  ลําดับ
ที่  82
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกซอยเจริญพร  
บ้านหนองโบสถ หมูที่ 7

จํานวน 158,000 บาท

บริเวณบ้านหนองโบสถ เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็น
ผิวจราจรหินคลุก  กว้าง 4.0 เมตร ยาว 280.0  เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 168.0 
ลบ.ม. พร้อมงานเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแนน  เป็นไปตามอํานา
จหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แขงขัน
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ สงเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การค้า การลง
ทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  สาธารณูปโภค  และการพัฒนาแหลงน้ํา  หน้าที่  103
  ลําดับที่  149
(กองชาง)   
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกซอยสุบิน  บ้าน
หนองโบสถ หมูที่ 7

จํานวน 142,000 บาท

บริเวณบ้านหนองโบสถ เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็น
ผิวจราจรหินคลุก  กว้าง 4.0 เมตร ยาว 250.0  เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 150.0 ลบ.ม. พร้อมงาน
เกรดปรับเกลี่ยบดอัดแนน   เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แขงขัน
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ สงเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การค้า การลง
ทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  สาธารณูปโภค  และการพัฒนาแหลงน้ํา  หน้าที่  103
  ลําดับที่  148
(กองชาง)
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โครงการวางทอเมนทประปาภายในบ้านเมืองทอง  หมูที่ 6 จํานวน 300,000 บาท

บริเวณบ้านเมืองทอง(ซอยปาเต็งหนาไปทางทิศใต้)  เพื่อจายเป็น
คาวางทอเมนทระบบประปา ทอน้ําประปาพีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด 2
 นิ้ว  ระยะทาง 1,200 เมตร  เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แขงขัน
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ สงเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การค้า การลง
ทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  สาธารณูปโภค  และการพัฒนาแหลงน้ํา  หน้าที่  111
  ลําดับที่  181
(กองชาง)

โครงการวางทอเมนทระบบประปาภายในหมูบ้านโนนตําหนัก หมูที่ 
4

จํานวน 300,000 บาท

บริเวณบ้านโนนตําหนัก หมูที่ 4  เพื่อจายเป็นคาวางทอเมนท
ระบบประปา ทอน้ําประปาพีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด 2 นิ้วระยะ
ทาง 1,200 เมตร   เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แขงขัน
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ สงเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การค้า การลง
ทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  สาธารณูปโภค  และการพัฒนาแหลงน้ํา  หน้าที่  110
  ลําดับที่  176
(กองชาง)
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โครงการวางทอเมนทระบบประปาใหมภายในหมูบ้าน  บ้านตะโก  
หมูที่ 3

จํานวน 300,000 บาท

บริเวณบ้านตะโก หมูที่ 3  เพื่อจายเป็นคาวางทอเมนทระบบ
ประปา ทอน้ําประปาพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว  ระยะทาง 800.0
 เมตร    เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แขงขัน
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ สงเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การค้า การลง
ทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  สาธารณูปโภค  และการพัฒนาแหลงน้ํา  หน้าที่  110
  ลําดับที่  174
(กองชาง)              

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
-  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 2055 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559
 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขประเภทงานกอสร้างสูตรวิธี
การคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้การปรับลดคา
ได้ (คา K) ของการประกวดราคานานาชาติและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
 กรณีการจ้างเหมากอสร้างแบบ Design and Build  
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตกแตงสวนหยอม หน้าที่ทําการ อบต.เมืองเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการตกแตงสวนหยอม  เชน คาต้นกล้า
ดอกไม้และต้นไม้  หญ้าประดับสวน  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใน
การตกแตงสวนหยอม  ฯลฯ   
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  หน้าที่  166  ลําดับที่  2
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกที่ต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  ส
ยามินทราธิเบศราชวโรดม  บรมมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว    เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน
ธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ  สยามบรมราชกุมารี  เพื่อสงเสริมให้ความรู้และ
อนุรักษสิ่งแวดล้อมในตําบลเชน  คาวิทยากร  คาอาหาร คาที่
พัก คาพาหนะ คาวัสดุ  คาจ้างเหมารถไถ  รถแบคโฮในการกําจัด
วัชพืชและเตรียมดินในการปลูกต้นไม้  คาจัดซื้อพันธุไม้  และ
ต้นไม้ตางๆ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาป้ายรณรงค ฯลฯ
  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 9801.2/ว 1060  ลง
วันที่  31  พฤษภาคม  2559 
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ระบุ ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-  ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
-  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับ
ทบทวน  ระบุ  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  หน้าที่  166  ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขฯ) 
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  เชน  ปุ๋ย  พันธุพืช  วัสดุเพาะ
ชํา  กรรไกร   มีด  ขวาน  จอบ  เสียม  สายเอ็นตัดหญ้า สาย
ยาง  ทอน้ํา  ก๊อกน้ํา  บัวรดน้ํา ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
(กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
ประปา เชน สารส้ม คลอรีน สารกรอง ทอประปา ข้อตอข้องอ
ตาง ๆ  
(กองชาง)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

-  คาไฟฟ้า  (กองชาง)
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