
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม

อําเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,680,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,273,415 บาท
งบกลาง รวม 12,273,415 บาท

งบกลาง รวม 12,273,415 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนาย
จ้าง อัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลสําเภาลมให้
แกสํานักงานประกันสังคม เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,962,800 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพแกผู้สูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบล
สําเภาลมที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของ อปท. พ.ศ.2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 ประมาณการจากข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเบี้ยยังชีพของ อปท. จํานวน 1,132 ราย รวม 12 เดือน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 62
ลําดับที่  2
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,155,200 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพแกผู้พิการและทุพพลภาพในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลสําเภาลมที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ.2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ประมาณการจากข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพของ อปท. ตาม
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิของ อบต.สําเภาลม จํานวน 205 รายๆ ละ 800
 บาท รวม 12 เดือน (คนพิการ 0-17 ปีบริบูรณ จํานวน 18 รายๆ
ละ
1,000 บาท รวม 12 เดือน 264,000 บาท)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 62 ลําดับ
ที่ 3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพแกผู้ป่วยเอดสที่แพทยพบรับรองและได้ทํา
การวินิจฉัยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจาย
เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพของ อปท. พ.ศ.2548 จํานวน 6 รายๆ
ละ 500 บาท รวม 12 เดือน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 62 ลําดับ
ที่ 1
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เงินสํารองจาย จํานวน 95,665 บาท

เพื่อจายเป็นในกรณีจําเป็นเรงดวนที่ไมสามารถคาดการณได้ลวง
หน้า หรือกรณีฉุกเฉิน เชน การเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือ
สาธารณภัยตางๆ  เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. 
พ.ศ.2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3215 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว0533 ลง
วันที่ 27 มกราคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว1357 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 00808.2/ว4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3
/ว1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9
 ธันวาคม 2561 ในอัตราร้อยละ 0.20 ของคาจ้างโดยประมาณ
การทั้งปี
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 568,750 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2563
-กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
-หนังสือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น กรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.5/ว31 ลงวันที่ 21
 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสําเภาลม จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบการดําเนินงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลสําเภาลม เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท.
เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561  ข้อ 8
 องคกรปกครองสวนท้องถิ่นตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามข้อ 7(1) ดังตอไปนี้ (3) สมทบ
เงินไมน้อยกวาร้อยละ 50 กรณีรายได้ของ อปท.ไมรวมเงินอุด
หนุนสูงกวา 20 ล้านบาท
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0891.4/ว2502 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 4
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,846,500 บาท

งบบุคลากร รวม 6,237,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,874,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกนายก/รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  แยกเป็น
-นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  คน  
เดือนละ  21,120 บาท รวม 12 เดือน  จํานวน  253,440  บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  คน  
เดือนละ  11,610  บาท รวม 12 เดือน  จํานวน  278,640 บาท  
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายก/รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  แยกเป็น 
-นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน เดือนละ 1,900
 บาท  รวม 12 เดือน  จํานวน 22,800 บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เดือนละ 950
 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 22,800 บาท เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

-นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน เดือนละ 1,900
 บาท  รวม 12 เดือน  จํานวน 28,800 บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เดือนละ 950
 บาท  รวม 12 เดือน  จํานวน 22,800 บาท  เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 คน เดือนละ 7,560 บาท รวม 12
 เดือน จํานวน 90,720 บาท  เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,160,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล   แยกเป็น
-ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน เดือน
ละ 11,610 บาท รวม 12 เดือน  จํานวน 139,320 บาท
-รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน เดือน
ละ 9,500 บาท รวม 12 เดือน  จํานวน 114,000 บาท
-สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 9 คน  เดือน
ละ 7,560 บาท รวม 12 เดือน  จํานวน 816,480 บาท
-เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน เดือน
ละ 7,560 บาท รวม 12 เดือน  จํานวน 90,720 บาท  เป็นไป
ตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,362,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,784,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล  จํานวน 7 อัตรา  แยกเป็น
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2.รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3.หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
4. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5.นักทรัพยากรบุคคล
6.นิติกร
7.เจ้าพนักงานธุรการ     เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนตามประกาศ ก
 กลาง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงาน
สวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก กลาง 
ที่ มท0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  และเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก กลาง เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เป็นไป
ตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตามประกาศของคณะกรรมการกลาง
พนักงาน
สวนตําบลกําหนดไว้  เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,245,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้าง พร้อมปรับปรุง
เงินคาตอบแทนประจําปี จํานวน 7 อัตรา
1.พนักงานขับรถยนต
2.ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล
3.ผู้ชวยนิติกร
4.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
5.ยาม
6.คนงานทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา  เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 63,180 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว ฯลฯสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
เป็นตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,655,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาสมนาคุณ
กรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จ
จริงความผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทนคณะ
กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่ยของ อปท.พ.ศ.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0804.5/ว2158 ลง
วันที่ 20 เมษายน 2559

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
วันหยุดราชการให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  เป็น
ไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกเงิน
คาเชาบ้านได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้  เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างปรับปรุงโด
เมน  Website  คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาติด
ตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น ตู้สาขา 
คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

คารับรอง
1.คารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล        จํานวน  20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง คาบริการ และ
คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรองคณะ
บุคคล บุคคลที่มาตรวจงาน ตรวจราชการ คณะศึกษาดูงานหรือ
เยี่ยมชม 
2.คาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตามสมัยประชุม สมัย
สามัญ  สมัยวิสามัญ เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรองการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ 
3.คาใช้จายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี งานพิธีการ ตั้งไว้ 10,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และงาน
พิธีการตางๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เชน งานรับ
เสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานรัฐพิธีฯลฯ
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ 2565
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่
พัก คาเชายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาธรรมเนียมผานทาง
พิเศษ คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของ อปท. พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม เป็น
ไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจําปี 2566

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจําปี 2565 เชน 
คาสมนาคุณวิทยากร คาเชายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาตกแตง
สถานที่ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสาร คาของ
สมนาคุณ 
คาวัสดุและอุปกรณที่มีความจําเป็น ฯลฯ เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 69
ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับ
ผิดชอบสํานักปลัด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่เป็น
การจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ด ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก กาว สมุด คลิป
 ตัวเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุดประวัติข้าราขการ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องตัด
กระดาษ กุญแจ ตรายาง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน แผงกั้น
ห้องแบบรื้อถอนได้ ฯลฯ เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน โคมไฟ ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เบรกเกอร สายอากาศ กลองรับสัญญาณ แผง
วงจร ฯลฯ  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ผงซักฟอก สบู 
น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป แก้วน้ํา ถ้วยชาม ช้อนส้อม ไม้
กวาด 
ผ้าปูโตะ กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะ
แบบล้อลาก สายยางฉีดน้ํา อางล้างจาน ฯลฯ  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง 
ทินเนอร สี ปูนซีเมนต น้ํามันทาไม้ ทราย กระเบื้อง สังกะสี เหล็ก
เส้น แปรงทาสี วัสดุอื่นๆที่มีความจําเป็นในการปฏิบัติงาน ฯลฯ  
เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก ไขควง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ล็อคพวงมาลัย
 ล็อคเกียร ล็อคคลัตช น้ํากลั่น ฟิลมกรองแสง เพลา 
สายไมล ฯลฯ   เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้งกล้อง เลนส
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี กระดาษ
เขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกภาพหรือเสียง ฯลฯ
 
เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอม
ไดรฟ แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมนบอรด เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 305,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
สําเภาลม ตลอดจนอาคารและสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม   เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว1846  ลงวันที่ 12  กันยายน  2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0810.8/ว2217   
ลงวันที่ 19  ตุลาคม  2560

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทที่ใช้ภายในที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล หรือสวนราชการตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาบริการ
อินเตอรเน็ตตําบลรายเดือน คาบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
รายเดือน หรือคาบริการอื่นๆที่ใช้ภายในสํานักงาน ฯลฯ  เป็นไป
ตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตขององคการบริหารสวน
ตําบล และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
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งบลงทุน รวม 954,140 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 549,140 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 125,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้  จํานวน 26 ตัว แยกเป็น
-เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร ใช้ในห้องประชุมสภา อบต. จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 5,100 บาท   รวม 10,200 บาท 
-เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร  จํานวน 1 ตัว ราคา 5,100
 บาท  รวม 5,100 บาท 
-เก้าอี้สําหรับห้องประชุมสภา อบต. จํานวน 23 ตัวๆละ 4,800
 บาท รวม 110,400 บาท 
ตามแบบที่มีจําหนายในท้องตลาด

เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จํานวน 33,000 บาท

เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง พนักพิงที่นั่งเหล็ก จํานวน 6 ตัว ราคาตามแบบ
ที่มีจําหนายตามท้องตลาด  เป็นไปตาม
หนัังสือ ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ชุดรับแขก จํานวน 38,500 บาท

เพื่อจายเป็นชุดโซฟารับแขก  จํานวน 2 ชุด  แบงเป็น ชุด
ละ 16,500 บาท 1 ชุด และ ชุดละ 22,000 บาท 1
 ชุด  รวม 38,500 บาท     ในแตละชุดประกอบด้วย
-โซฟาขนาด 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว
-โซฟาขนาด 1 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว
-โตะกลาง จํานวน 1 ชุด
ตามแบบที่มีจําหนายในท้องตลาด

ตู้โชวกระจกไม้สัก จํานวน 40,000 บาท

เพัอจายเป็นคาตู้โชวกระจกไม้สัก จํานวน 1 หลัง เพื่อใช้สําหรับ
เก็บประกาศเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล และอื่นๆ ตามแบบที่มี
จําหนายในท้องตลาด เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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โตะ จํานวน 137,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะสําหรับใช้ในการประชุมสภา อบต
.  จํานวน 25 ตัวๆละ 5,500 บาท รวม 76,800 บาท
ตามแบบที่มีจําหนายในท้องตลาด

โตะทํางาน จํานวน 29,640 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางานพร้อมตู้ลิ้นชัก จํานวน 3 ชุดๆละ 9,880
 บาท รวม 29,640บาท
ตามแบบที่มีจําหนายในท้องตลาด

โตะพับหน้าขาว จํานวน 30,000 บาท

โตะพับหน้าฟอเมก้าขาว  จํานวน 20 ตัว  ตามแบบที่มีจําหนาย
ในท้องตลาด เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA จํานวน 49,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 5,000 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 49,900 บาท ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 14,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า ขนาดเสัน
ทแยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 14,900 บาท ราคาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2564
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑที่มีโครงสร้างของ
ครุภัณฑขนาดใหญ เชน รถยนต รวมถึงครุภัณฑประเภทอื่นที่อยู
ในความรับผิดชอบ ฯลฯ  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 405,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.สําเภาลม จํานวน 405,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.สําเภาลม เป็นไป
ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 10

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 835,830 บาท
งบบุคลากร รวม 758,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 758,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 468,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิเคราะห
นโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวัน ที่ 30  ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 289,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยนักวิเคราะห
นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวัน ที่ 30  ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 26,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาสมนาคุณ
กรรมการสอบคัดเลือก ฯลฯ เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ อปท.พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิเบิกได้  เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างปรับปรุงโด
เมน  Website  คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาติด
ตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น ตู้สาขา 
คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่
พัก คาเชายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาธรรมเนียมผานทาง
พิเศษ คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของ อปท. พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2561
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม เป็น
ไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม พ.ศ
.2557

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา
ตําบล

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวน
และปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล  เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/
ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0810.7/ว3402 ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว49 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ 2565
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 69 ลําดับ
ที่ 3   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับผิด
ชอบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงการจ้างเหมาทั้งคาสง
ของและคาแรงงาน ฯลฯ เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
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งบลงทุน รวม 11,190 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,190 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้ จํานวน 5,700 บาท

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2564
 

โตะทํางาน จํานวน 5,490 บาท

เพื่อจายเป็นคาโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว ตามแบบที่มีจําหนายใน
ท้องตลาด เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

งานบริหารงานคลัง รวม 5,028,070 บาท
งบบุคลากร รวม 2,833,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,833,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,947,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
(กองคลัง) จํานวน 4 อัตรา
1.ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง
2.ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3.ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ
4.ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล
จํานวน 1 อัตรา 
-ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบล
นักบริหารงานคลัง สังกัดกองคลัง ตามประกาศของคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบลกําหนดไว้ (กองคลัง) เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 777,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง จํานวน 5 อัตรา พร้อมปรับปรุง
เงินคาตอบแทนประจําปี (กองคลัง)
1.ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
2.ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 41,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)
เรื่องกําหนดหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา
และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว ประกาศลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,283,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตาม 
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) (กองคลัง) เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง (กองคลัง) เป็นไปตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564       

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานจ้างสวนท้องถิ่นและผู้มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบ้านได้ (กองคลัง) เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564       
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ (กอง
คลัง) เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564       

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้แกผู้รับจ้าง เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณา และเผย
แพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชา
สัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน คาจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ ) รวมถึงคาจ้าง
เหมาบริการอื่นทั่วไป (กองคลัง) เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564       

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คา
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทาง คาเชาที่พัก คาผานทางดวน
พิเศษ หรือคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง (กองคลัง) เป็น
ไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564       

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ (กองคลัง) เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564       
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ค่าวัสดุ รวม 243,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน แฟ้ม กระดาษถาย
เอกสาร ปากกา ใบเสร็จรับเงินคาน้ําประปา ใบเสร็จรับเงินคาขยะ
มูลฝอย ฯลฯ (กองคลัง) เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน รางปลั๊กไฟ สายไฟ ฯลฯ
 (กองคลัง) เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564       

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส ฯลฯ (กองคลัง)  เป็นไป
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย  หรือคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็น คาเชาตู้ไปรษณีย (กองคลัง) เป็นไปตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564       
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งบลงทุน รวม 911,690 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 911,690 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 39,690 บาท

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 4 ตู้ ตามบัญชีมาตราฐาน
ครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2564   ,ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร  40 ชอง แบบมีล้อเลื่อน จํานวน 2 ตู้ ตามแบบที่มี
จําหนายในท้องตลาด และตู้เหล็กบานเปิดสูงบนกระจกบานเปิด
ทึบประตูลาง จํานวน 1 ตู้ ตามแบบที่มีจําหนายในท้องตลาด

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํา
กวา110 กิโลวัตตขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับ
เบิ้ลแค็บ ราคา 850,000 บาท จํานวน 1 คัน ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบแครสั่น จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพแบบแครสั่น จํานวน 1 เครื่อง ตามแบบ
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 558,120 บาท
งบบุคลากร รวม 558,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 558,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 367,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา   เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวัน ที่ 30  ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 190,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1
 อัตรา พร้อมปรับปรุง  เงินคาตอบแทนประจําปี  เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวัน ที่ 30  ธันวาคม 2558

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,203,760 บาท

งบบุคลากร รวม 519,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 519,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 256,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวัน ที่ 30  ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 227,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง พนักงานดับ
เพลิง  จํานวน 1 อัตรา และพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถ
บรรทุกน้ํา) จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวัน ที่ 30  ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 
เรื่องกําหนดหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ประกาศลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557  เป็นไป
ตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวัน ที่ 30  ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
คาป่วยการ อปพร. เงินรางวัล  ฯลฯ  เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ อปท.พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ  เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาจ้าง
เหมาแรงงาน ฯลฯ  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งภายใน-ภาย
นอกประเทศ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก คาเชายาน
พาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม เป็น
ไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตร ฯลฯ   เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล 
หมึกเครื่องปริ้นเตอร แป้นพิมพ ฯลฯ เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 543,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 543,800 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องวงจรปิด (CCTV) จํานวน 493,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลมแหงใหม จํานวน 11 ตัว เป็น
ไปตาม เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 53
 ลําดับที่ 11
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง ฯลฯ  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท
.ในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ให้แกองคการบริหารสวนตําบลเกาะ
เรียน เพื่อเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตามอํานาจหน้าที่ของ อปท
. (สํานักปลัดฯ) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 52
ลําดับที่ 8
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,470,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,390,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาจ้าง
เหมาแรงงาน ฯลฯ  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหม พ.ศ.2566

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
ป้องกัน
และลดอุบัติภัยทางถนนชวงเทศกาลปีใหม (สํานักปลัดฯ) เป็นไป
ตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท0804.5 /ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท0810.4 /ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว3892  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ดวนที่สุด ที่ มท0804.5 /ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.4
/ว4024 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.4
/ว694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.4
/ว3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 51
ลําดับที่ 3
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โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต พ.ศ.2566

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติ
การ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต         
(สํานักปลัด) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ดวนที่สุด ที่ มท0804.5 /ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท0810.4 /ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว3892  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ดวนที่สุด ที่ มท0804.5 /ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.4
/ว4024 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.4
/ว694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.4
/ว3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 51
ลําดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และศึกษาดูงานของสมาชิก อปพร. 
ตําบล
สําเภาลม

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และ
ศึกษาดูงานของสมาชิก อปพร.ตําบลสําเภาลม เชน 
คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชา
ที่พัก คาเชาสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่มีความจําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ (สํานักปลัดฯ) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 52
ลําดับที่ 6
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัด
ตั้ง)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)  เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คาวัสดุแและอุปกรณ คา
ใช้จายอื่นๆที่มีความจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ (สํานัก
ปลัดฯ) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) หน้าที่ 6  ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุแตงกาย เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงเท้า เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับ
เพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ ฯลฯ  เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน วาลวน้ําดับเพลิง ทอ
สาย    สงน้ํา สายดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095
        ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564
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งานจราจร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แผนป้าย
จราจร กระจกโค้งมน กระบองไฟ ฯลฯ เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,007,805 บาท

งบบุคลากร รวม 1,594,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,594,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 905,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ครู และครู
ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 3 อัตรา  ได้แก
1.นักวิชาการศึกษา
2.ครู
3.ครูผู้ดูแลเด็ก   เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวัน ที่ 30  ธันวาคม 2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เงินวิทยฐานะ ชํานาญการ 3,500 บาทตอเดือน 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 591,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 3 อัตรา ตําแหนงคนงานทั่วไป 1 อัตรา เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวัน ที่ 30  ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 55,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก อบต. ที่ มท0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,046,665 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เงินประโยชนตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ คาสมนาคุณ
กรรมการสอบคัดเลือกฯลฯ เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ อปท.พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงาันจ้าง เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของ อปท.พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 928,665 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ (ยกเว้นการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม)เชน จายเป็นคาปัก
เสา พาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้
บริการ ไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ
ไฟฟ้าซึ่ง เป็น กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า คาจ้างเหมาเดินสายและ
ติดตั้ง
อุปกรณ ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึง การ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การ
เพิ่ม กําลัง ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุง รักษาหรือซอม
แซม ระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณคาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (นอกจากคาเชาบ้านข้าราชการ) คาโฆษณาและเผย
แพร คาธรรมเนียมตางๆ เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม
และ               
คาลง ทะเบียนในกิจการของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางราชการ คาลงทะเบียน
การฝึกอบรม คาเชาที่พัก คาเชายานพาหนะ ฯลฯ เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

วันที่พิมพ : 17/8/2565  15:59:49 หน้า : 41/80



คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมและบํารุงรักษาอาคารสํานัก
งานและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของสํานักปลัดให้
สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (สํานักปลัด)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการจัดงานวันเด็ก โดย
เป็น
คาตกแตงสถานที่คาอาหารเครื่องดื่ม คาของรางวัล คาจ้างเหมา 
คาวัสดุอื่นๆที่จําเป็น (สํานักปลัดฯ) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 55 ลําดับ
ที่ 6
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารการศึกษา จํานวน 718,665 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (สํานักปลัด)
-คาพาหนะนําเด็กไปสถานพยาบาล จํานวน 890 บาท เพื่อจาย
เป็นคาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล (คนละ10 บาท/ปี 
จํานวน 89 คน)
-คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจายเป็น คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (4 คนๆละ
2,000 บาท/ปี )
-คาอาหารกลางวันเด็กเล็ก จํานวน 457,905 บาท เพื่อจายเป็น
คาอาหารกลางวันเด็กเล็ก (89 คน คนๆละ 21 บาท/วัน 245 วัน)
-คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 151,300 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (89 คนๆละ 1,700 บาท/ปี)
-คาหนังสือเรียน จํานวน 17,800 บาท เพื่อจายเป็นคาหนังสือ
เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(89 คนๆละ200 บาท/ปี)
-คาอุปกรณการเรียน จํานวน 17,800 บาท เพื่อจายเป็น
คาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
ในศูนยพัฒนา เด็กเล็ก (89 คนๆละ200 บาท/ปี)
-คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 26,700 บาท เพื่อจายเป็น
คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)
ในศูนยพัฒนาเด็ก เล็ก (89 คนๆละ 300 บาท/ปี)
-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 38,270 บาท เพื่อจาย
เป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (89 คนๆละ 430 บาท/ปี)  เป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3924  
ลงวันที่ 8  กรกฎาคม  2564
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 55 ลําดับ
ที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 43,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม แบบ พิมพ 
ตัวหนีบ ที่เจาะกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ คัตเตอร 
เครื่องคิดเลข ตลับชาด ซอง กลอง  เก้าอี้จัดเลี้ยง โตะทํางาน 
เก้าอี้ทํางาน วัสดุและอุปกรณอื่นๆที่มีความจําเป็น สําหรับ
การปฏิบัติงาน และจัดซื้อหนังสือระเบียบ หรือกฎหมาย ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เป็นต้น 
(สํานักปลัด) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ ปลั๊ก
ไฟ สายไฟ แบตเตอรี่ เสาอากาศวิทยุหรือโทรทัศน ไฟฉาย
สปอรต ถานไฟฉาย สตารทเตอร ฯลฯ วัสดุและอุปกรณที่จําเป็น
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น (สํานักปลัด) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด ฟองน้าผงซักฟอก สบู กระดาษชําระ ไม้ปัดฝุ่นน้ํายาทํา
ความสะอาด ถุงใสขยะ  แก้ว ถัง ตะกร้า ขันน้ําชุดเครื่องนอน ถัง
ขยะวัสดุและอุปกรณอื่นๆที่มีความจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เป็นต้น(สํานักปลัด) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
พวง CD DVD สาย USB RAM Hard Disk Aiscard  
แผน โปรแกรม
ที่มีราคาไมเกิน 20,000 บาท คัตชีท ฟีดเดอร หมึก แฟลซไดรฟ 
วัสดุและอุปกรณที่มีความจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น (สํานักปลัด) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาบริการ
อินเตอรเน็ตตําบลรายเดือน คาบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
รายเดือน หรือคาบริการอื่นๆที่ใช้ภายในสํานักงาน ฯลฯ  เป็นไป
ตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุทไธศวรรย) ราคาตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุนขององคกรศาสนา

โครงการอุดหนุนการฝึกอบรมและสงเสริมการศึกษาด้านศาสนา จํานวน 350,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการ การฝึกอบรมและสงเสริมการศึกษาด้าน
ศาสนา โดยมี วัด จํานวน 1 แหง มัสยิด จํานวน 4 แหง 
วัดนักบุญยอแซฟ 1 และ มูลนิธิมินฮาจนอิสลาม 1 แหง รวม 7
 แหง แหงละ 50,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดฯ) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1791 
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว4427ลงวันที่   
7 สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว5426
ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1618
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว6192 ลงวันที่
15 ตุลาคม 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 55 ลําดับ
ที่ 4
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,058,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลมเชนคาอาหารเครื่องดื่ม
คาจ้างเหมารถโดยสารคาธรรมเนียมและวัสดุอื่นๆที่จําเป็น (สํานัก
ปลัดฯ) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 54 ลําดับ
ที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 780,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 780,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 แหง และเด็กอนุบาล – ประถมศึกษา ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน  2
 แหง รวม 260 วัน  
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด ฟองน้ํา ผงซักฟอก สบู กระดาษชําระ ไม้ปัดฝุ่น น้ํายาทํา
ความสะอาด ถุงใสขยะ แก้ว ถัง ตะกร้า ขันน้ํา ชุดเครื่องนอน ถัง
ขยะวัสดุและอุปกรณที่มีความจําเป็นอื่นๆสําหรับ การปฏิบัติ
งาน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง 
-หนังสือมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,218,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,218,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,218,000 บาท

1)อุดหนุนโรงเรียนพรพินิตพิทยาคารจํานวน 483,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนพรพินิตพิทยาคารเป็นคาอาหาร
กลางวัน เด็กนักเรียน 115คน คนละ 21 บาท 200 วัน
2) อุดหนุนโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย จํานวน 735,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดพุทไธศวรรยเป็นคาอาหาร
กลางวัน เด็กนักเรียน 175 คน คนละ 21 บาท 200 วัน (สํานัก
ปลัดฯ) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 830,620 บาท

งบบุคลากร รวม 331,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 331,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 307,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวัน ที่ 30  ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนตามประกาศ ก
 กลาง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงาน
สวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก กลาง 
ที่ มท0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  และเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก กลาง เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เป็นไป
ตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไปให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จํานวน 2 อัตราๆ
ละ 5,000 บาท/เดือน/คน รวม 12 เดือน เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น และการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0819.2/ว6290 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0819.2/ว0803  
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ  2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0819.2/ว2318 
ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุหรืออุปกรณที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอา
สมัครบริบาลท้องถิ่น  ได้แก หน้ากากอนามัย  ถุงมือยาง ผ้าปิด
ปาก-ปิดจมูก ฯลฯ  อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 369,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 369,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

โครงการจัดซื้อครุภัณฑกีฬา (เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง) พร้อม
ติดตั้ง

จํานวน 369,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง พร้อมติด
ตั้ง จํานวน 10 รายการ  งบประมาณ 369,000 บาท ประกอบ
ด้วย
1.อุปกรณฝึกเดินคู                        จํานวน 2 ชุด
2.อุปกรณก้าวดิน                            จํานวน 2 ชุด
3.อุปกรณบริหารแขนและหนัาท้อง        จํานวน 2 ชุด
4.อุปกรณฝึกเดิน                            จํานวน 2 ชุด
5.อุปกรณบริหารข้อเขาจักรยานล้อเหล็ก    จํานวน 2 ชุด
6.อุปกรณกดหน้าท้อง                        จํานวน 2 ชุด
7.อุปกรณบริหารข้อเขา                        จํานวน 2 ชุด
8.อุปกรณบริหารขาและสะโพก                จํานวน 2 ชุด
9.อุปกรณปันจักรยาน                            จํานวน 2 ชุด
10.อุปกรณบริหารหัวเขาและไหล                จํานวน 2 ชุด
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2565 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 
การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เชน คาวิทยากร จัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ  การสํารวจข้อมูล คาวัคซีน คาวัสดุและ
อุปกรณ ฯลฯ (สํานักปลัดฯ) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/
ว827 ลงวันที่ 1 มีนาคม  2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5/
ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0810.5/ว2072
 ลงวันที่ 2  กรกฎาคม  2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท0810.5/ว4042 
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0819.3/
ว4524 ลงวันที่ 7  พฤศจิกายน  2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท0819.3/ว19 
ลงวันที่ 3  มกราคม  2563
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 58
ลําดับที่ 2
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคระบาดตางๆในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดตางๆในชุมชน เชน คาวัสดุ คาวิทยากร ฯลฯ (สํานัก
ปลัดฯ) เป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว2120 
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว2343 
ลงวันที่ 22  เมษายน  2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว4044 ลงวันที่ 29  ธันวาคม  2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0819.3/
ว1375 ลงวันที่ 8  พฤษภาคม  2563
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 58
ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดในตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยว
กับยาเสพติดในตําบล เชน คาปายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ 
คาวัสดุ คาอาหาร ฯลฯ (สํานักปลัดฯ) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท0810.6/ว3188 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 59
ลําดับที่ 4
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 737,200 บาท

งบบุคลากร รวม 637,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 637,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 462,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักพัฒนา
ชุมชน  จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวัน ที่ 30  ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 174,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวัน ที่ 30  ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ  เป็นไป
ตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ อปท.พ.ศ.2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ  เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กําหนด  เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจ้างแรงงาน ฯลฯ  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาเชาที่พัก คา
เชายานพาหนะ ฯลฯ  เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของ อปท. พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม เป็น
ไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งาน
ได้ตามปกติ ฯลฯ  เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,961,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,271,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,271,280 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 995,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง พนักงานขับรถ
ขยะ และคนงานประจํารถขยะ  จํานวน 8 อัตรา  ได้แก
1.พนักงานขับรถขยะ  จํานวน 2 อัตรา
2.คนงานประจํารถขยะ  จํานวน 6 อัตรา  (กองชาง) เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวัน ที่ 30  ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป   (กองชาง) เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก อบต. ที่ มท0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินอื่น ๆ จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการ
เสี่ยงภัยตอสุขภาพ หรือคาตอบแทนพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ จํานวน 8 ราย ได้แก
-พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)  จํานวน 2
 รายๆละ 2,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
-คนงานประจํารถขยะ  จํานวน 6 ราย จํานวน 6 รายๆละ 1,500
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจ้างผู้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ พ.ศ.2564

งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ (กอง
ชาง) 
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานจ้าง ฯลฯ (กองชาง) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจ้างแรงงาน ฯลฯ  (กอง
ชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําคอกกั้นถังขยะ พร้อมทเพื้น คสล. จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดทําคอกกั้นถังขยะ พร้อมเท
พื้น คสล.  เชน  คาวัสดุและอุปกรณ  ฯลฯ (สํานักปลัดฯ) เป็นไป
ตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (กองชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะ
แบบล้อลาก ฯลฯ (กองชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามัน
หลอลื่น ฯลฯ  (กองชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ถุง
มือ หน้ากากอนามัย น้ํายาฆาเชื้อ ฯลฯ (กองชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง ผ้า 
ชุดปฏิบัติงาน รองเท้า เสื้อสะท้องแสง ฯลฯ  (กองชาง) เป็นไป
ตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 570,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดภาวะโลกร้อน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการประดิษฐสิ่งของจาก
วัสดุเหลือใช้เพื่อลดภาวะโลกร้อน เชน คาวิทยากร คาวัสดุและ
อุปกรณ คาอาหาร ฯลฯ (สํานักปลัดฯ) เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 68
ลําดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและสงเสริม
อาชีพ เชน 
คาวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณ คาอาหาร ฯลฯ  (สํานัก
ปลัดฯ) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 50
ลําดับที่ 2
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โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลสําเภาลม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลสําเภาลม  เชน คาวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ (สํานักปลัดฯ) เป็นไป
ตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 60
ลําดับที่ 3

โครงการรณรงครักษาความสะอาดพื้นที่ตําบลสําเภาลม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงครักษาความสะอาดพื้นที่
ตําบลสําเภาลม เชน คาวัสดุและอุปกรณ  ฯลฯ (สํานักปลัดฯ) เป็น
ไปตาม
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5/
ว4206 ลงวันที่ 25  ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.6/
ว2054 ลงวันที่ 27  พฤษภาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.6/
ว860 ลงวันที่ 16  มีนาคม  2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0810.6/ว129 
ลงวันที่ 14  มกราคม 2563
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 67
ลําดับที1่
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โครงการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือนและชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการขยะในครัวเรือน  เชน คาวิทยากร คาวัสดุและ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถัน ดวนที่สุด ที่ มท0810.5
/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถัน ดวนที่สุด ที่ มท0810.5
/ว485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถัน ดวนที่สุด ที่ มท0820.2
/ว1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาฝช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 67
ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพขององคกรสตรีตําบลสําเภาลม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ขององคกรสตรีตําบลสําเภาลม  เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณ คาป้าย
โครงการ ฯลฯ  (สํานักปลัดฯ) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 60
ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงในตําบลสําเภาลม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอ
เพียงในตําบลสําเภาลม  เชน คาวิทยากร คาวัสดุและ
อุปกรณ ฯลฯ 
(สํานักปลัดฯ) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0891.4/
ว1659  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0816.3/
ว1953  ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 50
ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมแลัพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แกผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
แกผู้สูงอายุและผู้พิการ  เชน คาวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  (สํานักปลัดฯ) เป็นไป
ตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 60
ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 17/8/2565  15:59:49 หน้า : 62/80



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 20,000 บาท

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

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร(สํานักปลัด)เป็นไปตาม
-ระเบียบกกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และ
การเข้ารับการฝึกอบรีมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 6

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชินี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ  (สํานักปลัดฯ) เป็น
ไปตาม
-ระเบียบกกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และ
การเข้ารับการฝึกอบรีมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 63
 ลําดับที่ 1
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีตําบลสําเภาลม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาเสริมสร้าง
ความสามัคคีตําบลสําเภาลม จายเป็นคาวัสดุกีฬา คาอาหาร
เครื่องดื่ม คาตอบแทนกรรมการ คาตกแตงสถานที่
คาเงินรางวัลและ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง(สํานักงานปลัด) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 61 ลําดับ
ที่ 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยจาย 
เป็นคาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ โฆษณาและเผยแพร  คา
ป้ายประชาสัมพันธ  คาจ้างเหมาตกแตงกระทง  คาอาหาร เครื่อง
ดื่ม  
การแสดง  คาของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรม และ คาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน (สํานักปลัดฯ) เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 63 ลําดับ
ที่ 4
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โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานสืบสานประเพณี
แหเทียน พรรษา โดยจายเป็นคาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ
โฆษณา และเผยแพร คาป้ายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาตกแตง
ขบวน รถ คาอาหารเครื่องดื่ม คาปัจจัยถวายพระ คาของขวัญ  
คาของชํารวยในการจัดกิจกรรม และ คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
ในการจัดงาน (สํานักปลัด)เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 63 ลําดับ
ที่ 2

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต โดยจายเป็นคาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ โฆษณา และเผยแพร คาป้ายประชาสัมพันธ  คาจ้าง
เหมาตกแตงขบวนรถ คาอาหารเครื่องดื่ม  คาปัจจัยถวายพระ คา
ของขวัญ คาของชํารวย  ในการจัดกิจกรรม และ คาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็นในการจัดงาน (สํานักปลัดฯ)  เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 63 ลําดับ
ที่ 3
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โครงการอบรมจริยธรรมเดือนรอมฎอน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมจริยธรรมเดือนรอมฎอน
โดยจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ
คาอาหาร เครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัด
งาน (สํานักปลัดฯ) เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 65 ลําดับ
ที่ 10

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา อุดหนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจํา
ปี 2566 ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจายเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหนังสืออําเภอพระนครศรี
อยุธยา อุดหนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มรดกโลก ประจํา
ปี 2566 (สํานักปลัด) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวน ท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 64 ลําดับ
ที่ 5
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตําบลสําเภาลม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อคาใช้จายตามโครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษตําบลสําเภาลม เชน คาวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ
(สํานักปลัดฯ) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 64 ลําดับ
ที่ 7

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,632,540 บาท

งบบุคลากร รวม 2,567,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,567,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,427,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้เเกพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
ชาง จํานวน 2 อัตรา
1. ตําเเหนง ผู้อํานวยการกองชาง
2. ตําเเหนง วิศวกรโยธา 
3. ตําเเหนง นายชางโยธา
4. ตําเเหนง นายชางไฟฟ้า เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําเเหนงให้เเกพนักงานสวนตําบล ตํา
เเหนง ผู้อํานวยการกองชาง สังกัดกองชาง (กองชาง) เป็นไป
ตาม -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 968,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างให้เเกพนักงาน สังกัดกองชาง จํานวน 7
 อัตรา พร้อมปรับปรุงคาจ้างประจําปี
1. ตําเเหนง ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
2. ตําเเหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
3. ตําเเหนง ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
4. ตําเเหนง พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา (รถ
กระเช้า) จํานวน 1 อัตรา
5. ตําเเหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
6. ตําเเหนง คนสวน จํานวน 1 อัตรา
7. ตําเเหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 146,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้เเกพนักงานจ้าง สังกัด
กองชาง จํานวน 6 อัตรา ตามประกาศของคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินคาครองชีพชั่วคราว ประกาศ ลงวันที่ 1
 พฤษภาคม 2555 (กองชาง) เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 119,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
เเก อปท. เชน คาตอบเเทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) (กองชาง) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ อปท.พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ ให้เเกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง สังกัด
กองชาง เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้เเกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิเบิก
เงินคาเชาบ้านได้ (กองชาง) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้เเกบุตรและธิดา ของ
พนักงานสวนตําบล (กองชาง) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 501,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาธรรมเนียมศาล คา
ธรรมเนียมรังวัดที่ดิน และผังเมือง คาจ้างเหมาซอมเเซมระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ (กองชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เชน คาลงทะเบียนฝึก
อบรม คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทาง
ดวนพิเศษ ฯลฯ (กองชาง) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของ อปท. พ.ศ.2555 และที่เเก้ไขเพิ่มเติม

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 281,000 บาท

เพื่อเป็รคาใช้จายตามโครงการคลองสวยน้ําใส เชน คาน้ํามัน คา
วัสดุ คาจ้างเหมา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แยกเป็น  หมูที่ 1 ความ
ยาว 550 เมตร  หมูที่ 1,9 ความยาว 1,475 เมตร เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0810.6/ว1470 ลง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 49
 ลําดับที่ 50

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม เชน รถยนต
สวนกลาง รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เป็นต้น รวมถึง
ครุภัณฑประเภทอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของกองชาง (กอง
ชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษถาย
เอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ ตัวหนีบ ที่เจาะกระดาษ ตรา
ยาง ปากกา ฯลฯ วัสดุและอุปกรณที่มีความจําเป็นสําหรับการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น (กองชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ โคม
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายไฟ ฯลฯ วัสดุและอุปกรณเครื่องมือที่มีความจํา
เป็นสําหรับการปฏิบัติงาน เป็นต้น (กองชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอ
สร้าง เชน ปูน หิน ดิน ทราย อิฐ ไม้ สี กระจก ตะปู ลวด ใบ
ตัด หินเจียร ค้อน ครีม เชือก กระดาษทราย ยางมะตอย ฯลฯ
 วัสดุและอุปกรณเครื่องมือที่มีความจําเป็นสําหรับการปฏิบัติ
งาน เป็นต้น (กองชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่รถ
ยนต ยางรถยนต ล้อรถยนต หัวเทียน ฯลฯ วัสดุและอุปกรณ
เครื่องมือที่มีความจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน เป็นต้น (กอง
ชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพ
ลิง นําัมันเบรก น้ํากลั่น น้ํามันเกียรของเหลวที่เกี่ยวกับยาน
พาหนะและเครื่องจักรกล ฯลฯ วัสดุและอุปกรณที่มีความจําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงาน เป็นต้น (กองชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยเเพร เชน ป้ายไวนิล แผนป้าย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ วัสดุและอุปกรณที่มีความจําเป็นสําหรับการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น (กองชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ผงหมึก ฯลฯ วัสดุและอุปกรณที่มีความจําเป็นสําหรับการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น (กองชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 65,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท

ตู้
เพื่อจายเป็นคาตู้เก็บเอกสาร ลักษณะ ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 3
 หลัง เเละตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 1
 หลัง ตามแบบที่มีจําหนายในท้องตลาด เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 43,500 บาท

รถจักรยานยนต
เพื่อจายเป็นคารถจักรยานยนต ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตร
กระบอกสูบขั้นต่ํา
1.กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกิน
กวา ซีซี ที่กําหนด ไมเกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนตตามขนาด ซี
ซี ที่กํานดไว้
2.ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
3.การจัดซื้อรถจักรยานยนต ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2564

งานก่อสร้าง รวม 2,666,580 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมเเซมบํารุงรักษาถนน ปรับปรุง รื้อ
ถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ฯลฯ (กองชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 2,366,580 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,366,580 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการขยายทาง หมู 9 (ทางข้ามคลองคูจาม) จํานวน 386,400 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการขยายทาง หมู 9 (ทางข้ามคลองคู
จาม) กว้าง 8.0 เมตร ยาว 16 เมตร พร้อมประตูระบายน้ํา  เป็น
ไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) พ.ศ.2565 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 6
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โครงการติดตั้งป้าประชาสัมพันธั จํานวน 219,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ กว้าง 1.20 เมตร สูง 0.60 เมตร จํานวน 26 ป้ายพร้อม
ติดตั้ง เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) พ.ศ.2565 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน หมู 8,10,11 จํานวน 315,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน หมู 8,10,11
 ปรับปรุงภูมิทัศน 2,789 ตารางเมตร ระยะทาง 1,220 เมตร เป็น
ไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 45
 ลําดับ ที่ 39

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างประตูระบายน้ํา หมู 1 จํานวน 69,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างประตูระบายน้ํา หมู 1
 ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.40 เมตร  เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) พ.ศ.2565 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 3

โครงการเทพื้น คสล. พร้อมรั้วกั้น หมู 6) ปากคลองคูจาม จํานวน 244,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเทพื้น คสล. พร้อมรั้วกั้น หมู 6
 (ปากคลองคูจาม) กว้าง 4.70 เมตร ยาว35.70 เมตร เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) พ.ศ.2565 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 2
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โครงการวางทอระบายน้ํา หมู 5 (ตรงข้าม อบต.) จํานวน 484,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการวางทอระบายน้ํา หมู 5 (ตรง
ข้าม อบต.) ทอขนาด 0.60 เมตร ยาว 240 เมตร และบอพัก 24
 จุด เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2565 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 5

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงและซอมแซมไหลทางถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู 8 จํานวน 99,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงและซอมแซมไหล
ทาง หมู 8  
ชวงที่ 1 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ชวงที่ 2 กว้าง 0.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ชวงที่ 3 กว้างด้านซ้าย 1.80 เมตร ยาว 24.00 เมตร กว้างด้าน
ขวา 2.00 ม. หนา 0.15 เมตร 
ชวงที่ 4 กว้างด้านซ้าย 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร กว้างด้าน
ขวา 2.40 ม. หนา 0.15 เมตร 
ชวงที่ 5 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2
/ว1095 ลงวันทีัั 28  พฤษภาคม 2564
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) พ.ศ.2565 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 5

โครงการปรับปรุงไหลทาง หมู 9 (ปากคลองคูจาม-วัดเตว็ด) จํานวน 96,580 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงไหลทาง หมู 9 (ปากคลอง
คูจาม-วัดเตว็ด) ถมดิน และลงหินคลุก  เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) พ.ศ.2565 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 5
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โครงการแอสฟัลติคอนกรีต หมู 5 (ทาข้ามเรือ) จํานวน 451,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการแอสฟัลติคอนกรีต หมู 5 (ทาข้าม
เรือ) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 237 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 1,185 ตร.ม. เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2565 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 3

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัดสุการเกษตร เชน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว เคียว จอบหมุน ฯลฯ (สํานัก
ปลัด) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาจ้างรถแบ็คโฮ
ขุดลอกคลอง ขุดลอกเเหลงน้ํา กําจัดวัชพืช ฯลฯ (กองชาง) เป็น
ไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,400,280 บาท

งบบุคลากร รวม 170,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 170,280 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 146,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างให้เเกพนักงานจ้าง สังกัดกองชาง จํานวน 1
 อัตรา พร้อมปรับปรุงคาจ้างประจําปี
-ตําเเหนง ผู้ชวยนายชางประปา เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้เเกพนักงานจ้าง สังกัด
กองชาง จํานวน 1 อัตรา ตามประกาศของคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ประกาศลงวันที่ 1
 พฤษภาคม 2555 (กองชาง) เป็นไปตาม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบเเทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชนคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) (กอง
ชาง) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง สังกัด
กองชาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กอง
ชาง) เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เชน จ้างเหมาบุคคลทํา
ของอยางใดอยางหนึ่ง จ้างเหมาบุคคลซอมเเซมระบบประปา ฯลฯ
 (กองชาง) เป็นไปตาม 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซมระบบ
ประปา เชน ระบบประปาบาดาล ระบบประปาผิวดิน จ้างเหมา
เครื่องจักรซอมแซมระบบประปา (กองชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 17/8/2565  15:59:49 หน้า : 78/80



ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ วัสดุและอุปกรณ เชน ทอประปา ข้อตอ
ตาง ๆ ฯลฯ วัสดุและอุปกรณที่มีความจําเป็นสําหรับการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น (กองชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ วัสดุและอุปกรณ เชนมิเตอร
น้ํา -ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ วัสดุและอุปกรณที่มีความจําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงาน เป็นต้น (กองชาง) เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 900,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าประปาบาดาล คาไฟฟ้าประปาผิวดิน คา
ไฟฟ้าเครื่องสูบน้ํา เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0888.2
/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาผิวดิน เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
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