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องคการบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
เขต/อําเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
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หญิง 4,108 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565



2.

ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม



3.

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 44,883,519.53 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 38,440,409.94 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 22,824,912.91 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 19 โครงการ รวม 1,406,234.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จํานวน 49,568,840.40 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร จํานวน 37,761.37 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 174,771.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 191,469.82 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 102,075.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,037,963.57 บาท
หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 27,024,799.14 บาท

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 21,375,124.00 บาท



4.

2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 38,198,500.72 บาท
ประกอบด้วย
งบกลาง จํานวน 14,530,170.00 บาท
งบบุคลากร จํานวน 13,297,022.10 บาท
งบดําเนินงาน จํานวน 4,982,501.32 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,377,507.30 บาท
งบรายจ่ายอื่น จํานวน 30,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 18,415,124.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 142,000.00 บาท
2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



5.

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

รายรับ
รายรับจริง

ปี 2564

ประมาณการ

ปี 2565

ประมาณการ

ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 37,761.37 33,000.00 34,800.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 174,771.50 102,000.00 26,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 191,469.82 350,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 102,075.00 392,000.00 300,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 506,077.69 877,000.00 561,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 22,037,963.57 22,123,000.00 22,039,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 22,037,963.57 22,123,000.00 22,039,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 27,024,799.14 26,000,000.00 27,400,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 27,024,799.14 26,000,000.00 27,400,000.00

รวม 49,568,840.40 49,000,000.00 50,000,000.00



6.

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบล เลิงแฝก

อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

2. รายจ่าย

รายจ่าย
ประมาณการ

ปี 2565

ประมาณการ

ปี 2565

รายจ่ายจริง

ปี 2566

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 14,530,170.00 16,888,060.00 16,768,790.00

งบบุคลากร 13,297,022.10 15,592,470.00 14,667,460.00

งบดําเนินงาน 4,982,501.32 9,020,020.00 9,406,890.00

งบลงทุน 981,300.00 5,176,450.00 6,023,860.00

งบเงินอุดหนุน 4,377,507.30 2,293,000.00 3,103,000.00

งบรายจ่ายอ่ืน 30,000.00 30,000.00 30,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 38,198,500.72 49,000,000.00 50,000,000.00



7.

ส่วนท่ี 2

ข้อบัญญัติ

เร่ือง

งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบล เลิงแฝก

อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม



8.

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ด้าน รวม

ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,336,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,086,720

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,226,690

แผนงานสาธารณสุข 1,487,640

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,078,180

แผนงานเคหะและชุมชน 695,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 520,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,978,340

แผนงานการเกษตร 722,080

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 16,768,790

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 50,000,000



9.
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวม

งบ

งบกลาง 16,768,790 16,768,790

งบกลาง 16,768,790 16,768,790

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน
งบ

งานบริหาร
ท่ัวไป

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ

งานบริหารงาน
คลัง

งานควบคุม
ภายในและการ

ตรวจสอบ
ภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,039,780 692,820 2,015,200 56,160 9,103,960
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,139,120 0 0 0 2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,900,660 692,820 2,015,200 356,160 6,964,840

งบดําเนินการ 2,566,000 129,800 458ล000 47,300 3,,201,100
ค่าตอบแทน 584,000 59,800 238,000 32,300 941,100
ค่าใช้สอย 1,263,000 70,000 130,000 15,000 1,478,000
ค่าวัสดุ 370,000 0 90,000 0 460,000
ค่าสาธารณูปโภค 349,000 0 0 0 349,000

งบลงทุน 1,500 0 0 0 1,500
ค่าครุภัณฑ์ 1,500 0 0 0 1,500

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 0 0 30,000
รายจ่ายอื่น 30,000 0 0 0 30,000

รวม 8,637,280 822,620 2,473,200 403,460 12,336,560



10.

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
รวม

งบ

งบบุคลากร 336,720 336,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 336,720 336,720

งบดําเนินงาน 750,000 750,000

ค่าตอบแทน 100,000 100,000

ค่าใช้สอย 520,000 520,000

ค่าวัสดุ 130,000 130,000

รวม 1,086,720 1,086,720

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา
รวม

งบ

งบบุคลากร 595,500 2,129,640 2,725,140

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 595,500 2,129,640 2,725,140

งบดําเนินงาน 398,000 1,931,790 2,329,790

ค่าตอบแทน 75,000 135,000 210,000

ค่าใช้สอย 203,000 714,130 917,130

ค่าวัสดุ 120,000 1,082,660 1,202,660

งบลงทุน 113,760 0 113,760

ค่าครุภัณฑ์ 113,760 0 113,760

งบเงินอุดหนุน 0 2,058,000 2,058,000

เงินอุดหนุน 0 2,058,000 2,058,000

รวม 1,107,260 6,119,430 7,226,690



11.
แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ

สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน
รวม

งบ

งบบุคลากร 206,640 0 206,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 206,640 0 206,640

งบดําเนินงาน 230,000 751,000 981,000

ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000

ค่าใช้สอย 100,000 751,000 851,000

ค่าวัสดุ 110,000 0 110,000

งบเงินอุดหนุน 0 300,000 300,000

เงินอุดหนุน 0 300,000 300,000

รวม 436,640 1,051,000 1,487,640

แผนงานสังคมสงเคราะห
งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห
รวม

งบ

งบบุคลากร 727,680 0 727,680

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 727,680 0 727,680

งบดําเนินงาน 229,000 120,000 349,000

ค่าตอบแทน 124,000 0 124,000

ค่าใช้สอย 65,000 120,000 185,000

ค่าวัสดุ 40,000 0 40,000

งบลงทุน 1,500 0 1,500

ค่าครุภัณฑ์ 1,500 0 1,500

รวม 958,180 120,000 1,078,180



12.

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน งานไฟฟ้าและ

ประปา
รวม

งบ

งบเงินอุดหนุน 695,000 695,000

เงินอุดหนุน 695,000 695,000

รวม 695,000 695,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

รวม
งบ

งบดําเนินงาน 50,000 50,000

ค่าใช้สอย 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000

เงินอุดหนุน 50,000 50,000

รวม 100,000 100,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน

งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น

รวม
งบ

งบดําเนินงาน 380,000 140,000 520,000

ค่าใช้สอย 380,000 140,000 520,000

รวม 380,000 140,000 520,000



13.
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา

งานก่อสร้าง รวม
งบ

งบบุคลากร 1,293,240 0 1,293,240

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,293,240 0 1,293,240

งบดําเนินงาน 778,000 0 778,000

ค่าตอบแทน 100,000 0 100,000

ค่าใช้สอย 368,000 0 368,000

ค่าวัสดุ 310,000 0 310,000

งบลงทุน 4,000 5,903,100 5,907,100

ค่าครุภัณฑ์ 4,000 0 4,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 5,903,100 5,903,100

รวม 2,075,240 5,903,100 7,978,340

แผนงานการเกษตร
งาน

งานส่งเสริม

การเกษตร

งานส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากร

ธรรมชาติ

รวม
งบ

งบบุคลากร 274,080 0 274,080

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 274,080 0 274,080

งบดําเนินงาน 328,000 120,000 448,000

ค่าตอบแทน 23,000 0 23,000

ค่าใช้สอย 245,000 120,000 365,000

ค่าวัสดุ 60,000 0 60,000

รวม 602,080 120,000 722,080



14.
ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 87 จึงตรา
ข้อบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก และโดยอนุมัติของนายอําเภอกุดรัง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 50,000,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนเป็น

จํานวนรวมท้ังสิ้น 50,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,336,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,086,720

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,226,690

แผนงานสาธารณสุข 1,487,640

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,078,180

แผนงานเคหะและชุมชน 695,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 520,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,978,340

แผนงานการเกษตร 722,080

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 16,768,790

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 50,000,000



15.
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังนี้

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลิงแฝกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลิงแฝกมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี ......................................................................

(นายโชคชัย แก้วไชย)
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

อนุมัติ

(ลงนาม) พันจ่าตรี.................................................
(ทวัช พันธุชิน)

ตําแหน่ง นายอําเภอกุดรัง

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0



16.
รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9,402.71 32,976.37 30,000.00 0.00 % 30,000.00

ภาษีป้าย 2,984.00 4,785.00 3,000.00 60.00 % 4,800.00

รวมหมวดภาษีอากร 12,386.71 37,761.37 33,000.00 34,800.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,600.50 1,484.10 1,600.00 -6.25 % 1,500.00

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 29.10 0.00 0.00 % 0.00

ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 0.00 159,350.00 0.00 0.00 % 0.00

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 243.00 224.00 500.00 0.00 % 500.00

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 760.00 940.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน

0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 5,640.00 518.00 5,700.00 -82.46 % 1,000.00



17.

รายรับจริง ประมาณการ

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

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าปรับการผิดสัญญา 27,760.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00

ค่าปรับอ่ืน ๆ 0.00 32.30 0.00 0.00 % 0.00

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 129.00 174.00 200.00 0.00 % 200.00

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 48,132.50 174,771.50 102,000.00 26,200.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน

ดอกเบี้ย 314,626.18 191,469.82 350,000.00 -42.86 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพยสิน 314,626.18 191,469.82 350,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 2,000.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 0.00 360,000.00 -100.00 % 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 303,180.00 102,075.00 30,000.00 900.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 305,180.00 102,075.00 392,000.00 300,000.00



18.

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีรถยนต์ 338,679.81 377,336.42 340,000.00 11.03 % 377,500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,160,276.33 10,551,275.73 10,200,000.00 3.45 % 10,552,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,049,884.67 3,392,829.04 3,050,000.00 11.25 % 3,393,000.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 68,302.13 150,608.04 255,000.00 -41.18 % 150,000.00

ภาษีสรรพสามิต 6,273,454.79 6,597,743.42 6,800,000.00 -2.97 % 6,598,000.00

ค่าภาคหลวงแร่ 52,336.17 55,550.98 55,000.00 0.00 % 55,000.00

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 55,759.01 36,417.54 63,000.00 -42.06 % 36,500.00

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 863,991.00 872,526.00 1,350,000.00 -35.33 % 873,000.00

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล 9,690.00 3,560.00 10,000.00 -60.00 % 4,000.00

ภาษียาสูบ 0.00 116.40 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,872,373.91 22,037,963.57 22,123,000.00 22,039,000.00

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนท่ัวไป 25,731,016.00 27,024,799.14 26,000,000.00 5.38 % 27,400,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 25,731,016.00 27,024,799.14 26,000,000.00 27,400,000.00

รวมทุกหมวด 47,283,715.30 49,568,840.40 49,000,000.00 50,000,000.00



19.
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 50,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 34,800 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 30,000 บาท
-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

ภาษีป้าย จํานวน 4,800 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 26,200 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 8,000 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 4,000 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 200 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพยสิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา



20.

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 300,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 300,000 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,039,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 377,500 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,552,000 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,393,000 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 150,000 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,598,000 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 55,000 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 36,500 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน

จํานวน 873,000 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล จํานวน 4,000 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน รวม 27,400,000 บาท

เงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 27,400,000 บาท

-ประมาณการมากกว่างบประมาณปีท่ีผ่านมา



21.

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 144,423 105,525 200,000 0 % 200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,400 7,198 8,500 0 % 8,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,185,400 10,720,600 12,622,800 3.09 % 13,012,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,455,200 2,483,400 2,505,600 -2.3 % 2,448,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 43,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินสํารองจ่าย 943,710 571,447 899,160 -49.34 % 455,490

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0 0 460,000 -1.74 % 452,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเลิงแฝก 150,000 150,000 150,000 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 220,000 450,000 0 0 % 0

รวมงบกลาง 14,220,913 14,530,170 16,888,060 16,768,790

รวมแผนงานงบกลาง 14,220,913 14,530,170 16,888,060 16,768,790



22.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 514,080 514,080 514,080 -100 % 0

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 514,080

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 82,916 86,400 86,400 0 % 86,400

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

2,474,012 2,491,200 1,500,413 -3.07 % 1,454,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,155,248 3,175,920 2,185,133 2,139,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 2,345,830 2,165,160 1,917,960 0.83 % 1,933,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 9,600 9,600 0 100 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 238,000 217,000 252,000 -33.33 % 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 242,780 284,520 308,040 1.54 % 312,780

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,394,000 1,421,335 1,341,000 1.87 % 1,366,080

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 57,220 54,125 45,540 -20.95 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,287,430 4,151,740 3,864,540 3,900,660

รวมงบบุคลากร 7,442,678 7,327,660 6,049,673 6,039,780



23.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 60,000 127,100 300,000 -6.67 % 280,000

ค่าเช่าบ้าน 181,200 210,000 264,000 0 % 264,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 277,250 349,100 604,000 584,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 171,925 61,662 75,000 33.33 % 100,000

ค่าจ้างเหมายาม 0 99,000 108,000 0 % 108,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0 11,840 25,000 20 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,860 7,760 30,000 0 % 30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 205,400 49,000 250,000 -40 % 150,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 0 900 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 0 0 60,000 16.67 % 70,000

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 150,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 30,196 8,337 30,000 66.67 % 50,000



24.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

0 1,080 5,000 0 % 5,000

โครงการฝึกอรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง

188,250 0 250,000 0 % 250,000

โครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดําริ 0 0 0 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 109,717.74 34,921.44 160,000 25 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 711,348.74 274,500.44 1,513,000 1,263,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 88,816 93,088 85,000 17.65 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 27,575 20,122 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 49,000 8,400 10,000 200 % 30,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 86,000 93,330 120,000 0 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,660 41,350 50,000 20 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 311,051 256,290 325,000 370,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 190,626.85 170,364.98 217,000 10.6 % 240,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 2,585 3,205 6,000 0 % 6,000



25.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,578.36 5,354.28 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,076 636 3,000 0 % 3,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 74,609.23 91,200.7 70,000 14.29 % 80,000

ค่าเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 276,475.44 270,760.96 316,000 349,000

รวมงบดําเนินงาน 1,576,125.18 1,150,651.4 2,758,000 2,566,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอ้ีสํานักงาน 0 0 0 100 % 1,500

รวมค่าครุภัณฑ 910,500 11,000 199,015 1,500

รวมงบลงทุน 910,500 11,000 199,015 1,500

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,959,303.18 8,519,311.4 9,036,688 8,637,280



26.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 402,720 2.49 % 412,740

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 273,960 2.23 % 280,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 676,680 692,820

รวมงบบุคลากร 0 0 676,680 692,820
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 60,000 -8.33 % 55,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 0 0 7,200 -33.33 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 67,200 59,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -50 % 15,000

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 15,000

โครงการประชุมประชาคมตําบล 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 70,000 70,000



27.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมงบดําเนินงาน 0 0 137,200 129,800

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 813,880 822,620
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 888,110 1,136,027.1 1,291,080 3.05 % 1,330,440

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 264,660 277,920 303,000 0.83 % 305,520

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 376,440 290,380 318,360 0.9 % 321,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 2,220 1,785 24,000 -33.33 % 16,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,573,430 1,748,112.1 1,978,440 2,015,200

รวมงบบุคลากร 1,573,430 1,748,112.1 1,978,440 2,015,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 68,750 32,610 200,000 -10 % 180,000

ค่าเช่าบ้าน 44,000 48,000 48,000 0 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 112,750 80,610 248,000 238,000



28.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 10,000 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 29,544 31,880 150,000 -73.33 % 40,000

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 40,000

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 9,920 9,920 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,600 20,580 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 48,064 72,380 180,000 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 32,765 49,035 65,000 -38.46 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,850 59,650 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 69,615 108,685 125,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 230,429 261,675 553,000 458,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,835,159 2,020,787.1 2,609,342 2,473,200

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 389,400 -8.54 % 356,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 389,400 356,160



29.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง(%) ปี 2566
รวมงบบุคลากร 0 0 389,400 356,160

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 0 30,000 -8.33 % 27,500

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 32,300

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 7,000

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 47,300

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 419,400 403,460

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,794,462.18 10,540,098.5 12,879,310 12,336,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 0 318,960 2.56 % 327,120



30.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 9,600 0 % 9,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 328,560 336,720

รวมงบบุคลากร 0 0 328,560 336,720

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 35,000 185.71 % 100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 0 0 2,400 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 37,400 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 0 100 % 150,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่านพลเรือน(อปพร.) 0 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการรณรงค์ ป้องกัน ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสําคัญ 0 0 155,000 -3.23 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 425,000 520,000



31.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 25,000 20 % 30,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 70,000 42.86 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 95,000 130,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 557,400 750,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 885,960 1,086,720

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 103,060 242,680 885,960 1,086,720

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 333,060 352,740 382,560 2.65 % 392,700

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 49,000 -14.29 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 114,917 101,500 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 121,440 126,360 133,080 2.8 % 136,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 1,821,547 1,269,460 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,456,964 1,916,060 588,640 595,500

รวมงบบุคลากร 2,456,964 1,916,060 588,640 595,500



32.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,200 16,000 60,000 -8.33 % 55,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 10,400 20,200 90,000 75,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 100,259 17,400 30,000 0 % 30,000

ค่าจ้างเหมายาม 0 90,000 108,000 0 % 108,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 31,668 12,880 70,000 -85.71 % 10,000

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก 0 0 4,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,610 11,100 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 135,537 131,380 242,000 203,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 75,504 63,642 80,000 0 % 80,000



33.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 32,830 24,560 40,000 -50 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,950 29,470 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 149,284 117,672 165,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 295,221 269,252 497,000 398,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอ้ีสํานักงาน 0 0 0 100 % 6,000

ชั้นวางหนังสือ ขนาด 12 ช่อง 0 0 0 100 % 13,500

ชั้นวางเอกสาร แบบ 6 ช่อง 0 0 0 100 % 25,000

ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก แบบ 6 ช่อง 0 0 0 100 % 19,760

โต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 0 0 0 100 % 7,000

โต๊ะทํางานระดับ 3-6 0 0 0 100 % 9,000

พัดลมโคจรติดผนัง 0 0 0 100 % 7,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ํา 0 0 0 100 % 22,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าครุภัณฑ 102,400 37,000 0 113,760



34.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมงบลงทุน 102,400 37,000 0 113,760

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,854,585 2,222,312 1,085,640 1,107,260

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 171,480 979,000 20.34 % 1,178,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 67,200

เงินวิทยฐานะ 0 21,000 218,400 -11.54 % 193,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 85,400 504,800 32.15 % 667,080

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 48,000 -50 % 24,000

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 0 0 58,150 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 277,880 1,808,350 2,129,640

รวมงบบุคลากร 0 277,880 1,808,350 2,129,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 150,000 -10 % 135,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 150,000 135,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -33.33 % 20,000



35.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 100 % 6,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 16,525 0 20,000 25 % 25,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 20,350 0 33,950 17.82 % 40,000

โครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เลิงแฝก 4,010 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 472,200 532,296 582,280 2.72 % 598,130

รวมค่าใช้สอย 513,085 532,296 671,230 714,130

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 963,190 12.4 % 1,082,660

ค่าอาหารเสริม (นม) 973,043.36 901,581.92 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 973,043.36 901,581.92 963,190 1,082,660

รวมงบดําเนินงาน 1,486,128.36 1,433,877.92 1,784,420 1,931,790

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
ประถม ศึกษา สังกัด สพฐ.

1,672,400 1,989,460 2,015,000 2.13 % 2,058,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,672,400 1,989,460 2,015,000 2,058,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,158,528.36 3,701,217.92 5,676,820 6,119,430

รวมแผนงานการศึกษา 6,013,113.36 5,923,529.92 6,762,460 7,226,690



36.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 181,800 190,920 201,000 2.81 % 206,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 181,800 190,920 201,000 206,640

รวมงบบุคลากร 181,800 190,920 201,000 206,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,438 157,449 20,000 50 % 30,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 26,660 13,740 30,000 -66.67 % 10,000

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 18,947.23 34,900 29,000 72.41 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 51,045.23 206,089 79,000 100,000



37.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,488 5,916 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 59,000 42,000 60,000 0 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,480 9,870 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 64,968 57,786 110,000 110,000

รวมงบดําเนินงาน 116,013.23 263,875 209,000 230,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 415,813.23 454,795 410,000 436,640

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 50,000

โครงการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100 % 511,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 136,320 65,500 100,000 0 % 100,000



38.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ 500,800 469,000 511,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมโรค 22,030 0 30,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) 0 0 40,000 -25 % 30,000

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ 1,200 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

40,050 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 40,825 70,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 700,400 575,325 811,000 751,000

รวมงบดําเนินงาน 700,400 575,325 811,000 751,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 300,000 300,000 300,000 0 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 300,000 300,000 300,000 300,000

รวมงบเงินอุดหนุน 300,000 300,000 300,000 300,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 1,000,400 875,325 1,111,000 1,051,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,416,213.23 1,330,120 1,521,000 1,487,640



39.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 378,655 487,140 531,000 2.82 % 546,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 3,052.5 330 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 161,400 167,880 176,760 2.78 % 181,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 543,107.5 655,350 707,760 727,680

รวมงบบุคลากร 543,107.5 655,350 707,760 727,680

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 9,850 50,000 28 % 64,000

ค่าเช่าบ้าน 2,500 30,000 30,000 0 % 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 14,500 68,650 110,000 124,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 8,400 8,400 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000



40.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 13,240 0 40,000 -50 % 20,000

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 6,070 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 21,640 14,470 60,000 65,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,250 14,008 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,950 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 36,200 34,008 40,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 72,340 117,128 210,000 229,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอ้ีสํานักงาน 0 0 0 100 % 1,500

รวมค่าครุภัณฑ 0 22,500 7,500 1,500

รวมงบลงทุน 0 22,500 7,500 1,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 615,447.5 794,978 925,260 958,180



41.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในชุมชน 29,050 0 60,000 0 % 60,000

โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 29,775 29,970 30,000 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 58,825 29,970 210,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 58,825 29,970 210,000 120,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 58,825 29,970 210,000 120,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 674,272.5 824,948 1,135,260 1,078,180

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 0 0 0 100 % 345,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 0 0 0 100 % 150,000



42.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 0 0 0 100 % 50,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 0 0 0 100 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 695,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 695,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 0 695,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,493,742.31 3,396,165.3 20,000 695,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด 41,800 0 50,000 0 % 50,000

โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 41,800 0 80,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 41,800 0 80,000 50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

45,000 45,000 50,000 0 % 50,000



43.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมเงินอุดหนุน 45,000 45,000 50,000 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 45,000 50,000 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 86,800 45,000 130,000 100,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 86,800 45,000 130,000 100,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด 195,766 241,649 200,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด(เลิงแฝกเกมส์) 0 0 0 100 % 300,000

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้านการประกอบอาชีพ 50,050 0 50,000 60 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 245,816 241,649 250,000 380,000

รวมงบดําเนินงาน 245,816 241,649 250,000 380,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 245,816 241,649 250,000 380,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 0 0 30,000 66.67 % 50,000



44.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 100 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 140,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 30,000 140,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 245,816 241,649 280,000 520,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 0 422,640 44.49 % 610,680

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 151,080 303.65 % 609,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 15,900 93.21 % 30,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 631,620 1,293,240

รวมงบบุคลากร 0 0 631,620 1,293,240

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 0 50,000 80 % 90,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 0 0 10,000 0 % 10,000



45.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 60,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 0 0 108,000 0 % 108,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 50,000 300 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 208,000 368,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 60,000 310,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 328,000 778,000



46.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้กดนํ้าเย็น-นํ้าร้อน 0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าครุภัณฑ 0 0 0 4,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 4,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 959,620 2,075,240

งานก่อสร้าง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องทํางานกองคลัง 0 0 0 100 % 190,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 0 0 318,900 -12.51 % 279,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 0 0 299,100 31.43 % 393,100

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 0 0 13,100
1,635.1

1
% 227,300

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 0 0 320,700 7.3 % 344,100

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 0 0 0 100 % 301,500

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 0 0 0 100 % 340,700

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 0 0 0 100 % 344,100

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 0 0 0 100 % 497,900



47.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 0 0 318,900 6.84 % 340,700

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 0 0 318,900 6.84 % 340,700

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 0 0 0 100 % 299,400

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 0 0 232,100 33.99 % 311,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 0 0 318,900 -38.26 % 196,900

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า (ท่อคร่ึงซีกพร้อมวางท่อกลมบางช่วง) หมู่ที่ 8 0 0 0 100 % 142,500

โครงการวางท่อเมนนํ้าประปา หมู่ที่ 12 0 0 0 100 % 300,000

โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 0 0 0 100 % 65,100

โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 0 0 0 100 % 338,100

โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 0 0 0 100 % 343,100

โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 0 0 0 100 % 197,000

โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 0 0 0 100 % 110,900

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,712,500 868,000 4,711,800 5,903,100

รวมงบลงทุน 2,712,500 868,000 4,909,300 5,903,100

รวมงานก่อสร้าง 2,712,500 868,000 6,906,570 5,903,100

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,712,500 868,000 7,866,190 7,978,340



48.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 241,200 253,320 266,760 2.74 % 274,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 241,200 253,320 266,760 274,080

รวมงบบุคลากร 241,200 253,320 266,760 274,080

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 0 25,000 -8 % 23,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 25,000 23,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเกษตรพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 14,875 0 50,000 100 % 100,000

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตร 0 0 50,000 100 % 100,000



49.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 14,875 0 130,000 245,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 60,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 14,875 0 215,000 328,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 256,075 253,320 481,760 602,080

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชคืนคลองนํ้าใสตามแนวทางพระราชดําริ 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ํา" 2,150 2,820 30,000 0 % 30,000

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริโดย
อบต.เลิงแฝก (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.)

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 2,150 2,820 150,000 120,000



50.

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ยอดต่าง
(%)

ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 2,150 2,820 150,000 120,000

รวมงานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2,150 2,820 150,000 120,000

รวมแผนงานการเกษตร 258,225 256,140 631,760 722,080

รวมทุกแผนงาน
39,019,117.58 38,198,500.72 49,000,000 50,000,000



51.

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

รวม 16,768,790 บาท

รวม 16,768,790 บาท

งบกลาง รวม 16,768,790 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนเงินทดแทนสําหรับ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,012,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ) ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,448,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
(เบี้ยยังชีพผู้พิการ) ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม



52.

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ท่ีมีคุณสมัติตาม

หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง

ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

เงินสํารองจ่าย จํานวน 455,490 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ได้แก่

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว
วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น

- การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
- การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรค และการ

ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
- การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และทีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3215 ลงวันท่ี
6 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0533
ลงวันท่ี 27 มกราคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี
มท 0819.3/ว 1375 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี
มท 0819.2/ว 4044 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี
มท 0820.3/ว 1218 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2565



53.

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 452,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ินของ

องค์การบริหารส่วนตําบลตามกฏหมาย โดยกําหนดอัตราเงินสมทบบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ินของ อบต. ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณ

การรายรับตามงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจําปี

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563

-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.5/ว 22 ลงวันท่ี 23

พฤศจิกายน 2564

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเลิงแฝก จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลเ

ลิงแฝก ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกําหนด (ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 40)

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565



54.

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารทั่วไป รวม 8,637,280 บาท

งบบุคลากร รวม 6,039,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 20,400บาท/

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 ตําแหน่งๆละ 11,220 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน

ละ 1,750 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 ตําแหน่ง ๆ ละ 880 บาท/

เดือน

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 1,750

บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 ตําแหน่งๆละ 880 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ

บริหารส่วนตําบล จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน

ละ 7,200 บาท

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา

องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,454,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ , สมาชิกสภาฯ และ

เลขานุการสภาฯ ดังนี้

- ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 11,220 บาท

- ตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 9,180 บาท

- ตําแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 7,200 บาท

- ตําแหน่ง สมาชิกสภา อบต. จํานวน 13 คนๆละ 7,200 บาท/เดือน



55.

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,900,660 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,933,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล

จํานวน 5 อัตรา ดังนี้

- ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 553,860 บาท

- ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 439,020 บาท

- ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด 1 อัตรา จํานวน 362,640 บาท*

- ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา จํานวน 336,300 บาท

- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา จํานวน 241,980 บาท

หมายเหตุ *ตําแหน่งว่าง

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบล ประเภทผู้บริหาร

ระดับกลาง ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานส่วนตําบล ประเภท ผู้บริหาร

จํานวน 3 อัตรา ดังนี้

-เงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 7,000 บาท

-เงินประจําตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 3,500 บาท

-เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด เดือนละ 3,500 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 312,780 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง นักจัดการงาน

ท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,366,080 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 6 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา จํานวน 336,480 บาท
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1อัตรา จํานวน 168,720 บาท
- ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา จํานวน 536,280 บาท
- ตําแหน่ง คนงานท่ัวไป 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท
- ตําแหน่ง ยาม 1 อัตรา จํานวน 108,000บาท*
- ตําแหน่ง นักการ 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท
หมายเหตุ * ตําแหน่งว่าง

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างท่ัวไป
จํานวน 3 อัตรา ดังนี้

- ตําแหน่ง คนงานท่ัวไป 1 อัตรา จํานวน 12,000 บาท
- ตําแหน่ง ยาม 1 อัตรา จํานวน 12,000 บาท*
- ตําแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา จํานวน 12,000 บาท
หมายเหตุ * ตําแหน่งว่าง

งบดําเนินงาน รวม 2,566,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 584,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ,ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง , และ
ค่าตอบแทนบุคคลท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการนเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 264,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,263,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมายาม จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมายาม เพื่อดูแลความปลอดภัยสําหรับท่ีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลเลิงแฝก จํานวน 1 อัตรา

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีการดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
ค่าใช้จ่ายในการออกรังวัดหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ฯลฯ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าเบี้ยประกันค่า
รับวารสารส่ิงพิมพ์ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงานกรณีดําเนินการเอง ค่าจ้าง
เหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งท่ีไม่เป็นลักษณะงานก่อสร้าง ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทํางานต่างๆ ท่ีได้รับแต่งตั้งตามคําสั่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดการประชุมเพ่ือนําผลจากการประชุมเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุม
ชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบติต่างๆ รับทราบ
ปัญหาและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหา
ความร่วมมือ
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รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม สัมมนาของ

พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้ได้รับคําส่ังให้เดินทางไปราชการ

เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2564

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 75 ลําดับท่ี 1

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าสถานท่ี ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 68 ลําดับท่ี 1

ค่าลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมิได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจําเป็นต้องส่งเจ้าหน้าท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
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โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดสถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น
ต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 69 ลําดับท่ี 2

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดทําใบประกาศ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
อื่นๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 88 ลําดับท่ี 2

โครงการฝึกอรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าท่ี
พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของท่ีระลึก
ค่าเอกสาร และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 88 ลําดับท่ี 1
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โครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดําริ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดําริของ

ผู้นําชุมชนและคณะกรรมการต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน

ของผู้นําชุมชนและคณะกรรมการต่างๆ ภายใต้หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าท่ีพัก ค่าจ้างเหมารถ

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของท่ีระลึก ค่าเอกสาร

และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า

รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 89 ลําดับท่ี 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาสิ่งของแรงงานบุคคลภายนอก ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้

ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินฯลฯ เช่น ซ่อมรถยนต์ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ซ่อมประตู หน้าต่างสํานักงาน และอ่ืนๆ

ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช่น เก้าอ้ี ชั้นวางเอกสาร กระดาษ ดินสอ

ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เป๊ก คลิป น้ํายาลบคําผิด แฟ้มเก็บเอกสาร ซอง

กระดานไวท์บอร์ด ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กาว กระดาษกาว

กรรไกร แผงปิดประกาศ เครื่องคิดเลข นาฬิกา น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน

สํานักงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ ค่าวัสดุสําหรับใช้ในงานราชพิธี

เช่น ธงชาติ เสาธง พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูปจําลอง พานพุ่ม กรวย

ดอกไม้ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ชุดไมโครโฟน ไมค์ลอยพร้อม

เครื่องส่งสัญญาณ โทรโข่ง ชุดอุปกรณ์โคมไฟฟ้า หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ

เบรคเกอร์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถู
พื้น แปรง น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาเช็ดกระจก น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาล้างจาน ผงซักฟอก ผ้า
ปูโต๊ะ ถ้วย ชาม จาน ช้อน มีด แก้วน้ําถาด กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส และอ่ืนๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุสําหรับยานพาหนะ เช่น แบตเตอร์รี่ หัวเทียน ไขควง น้ํามัน
เบรค น้ํามันเครื่อง น็อตและสกรู แม่แรง กุญแจ และอุปรณ์อะไหล่ยานพาหนะต่างๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนสําหรับรถยนต์ส่วนกลางของท้องถิ่น
รถของหน่วยงานราชการท่ีท้องถิ่นอ่ืนขอรับการสนับสนุน และสําหรับเครืองมือ
อุปกรณ์ของหน่วยงานท่ีต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิง เช่น เครื่องตัดหญ้า และอ่ืนๆ
สําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ น้ํามันเครื่อง จารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ รูปสี/ขาวดําที่ได้จากการอัดขยาย หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สี / ขาว-ดํา แผ่นซีดี
แผ่นโปรแกรม และวัสดุอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 349,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์
กู้ชีพ-กู้ภัย ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเลิงแฝก

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
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ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์/โทรสาร ของที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล และศูนย์กู้ชีพ

กู้ภัยองค์การบริหารส่วนตําบลสําหรับใช้ในการติดต่อราชการ

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ท่ีใช้ในราชการของ

องค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต และค่าบริการอ่ืนๆเก่ียวกับระบบ

โทรคมนาคม

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง

งบลงทุน รวม 1,500 บาท

ค่าครุภัณฑ รวม 1,500 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว

คุณลักษณะ

- ขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 60 cm ลึก 67 cm สูง 95 cm

- เบาะฟองน้ํา ความหนาไม่น้อยกว่า 8 cm. หุ้มด้วยหนัง PVC

- โครงเก้าอ้ีขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวทั้งตัว มีความม่ันคงแข็งแรง

- ปรับสูง-ต่ํา ได้ด้วยระบบไฮโดรลิค

- ขาพลาสติกกลม ศูนย์กลาง 5.5 cm. ล้อ 5 แฉก กว้าง 4 cm.

หมายเหตุ ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ

ธันวาคม 2564
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างสถาบันการศึกษาในการเก็บรวมรวบข้อมูลสํารวจความ

พึงพอใจของผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808/ว7120 ลงวันท่ี

9 ธันวาคม 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 88 ลําดับท่ี 3



64.

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 822,620 บาท

งบบุคลากร รวม 692,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 692,820 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 412,740 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 280,080 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 129,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 59,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)ี สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ,ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ,และค่าตอบแทน
บุคคลท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม สัมมนา เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ



65.

ค่าลงทะเบียน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มิได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจําเป็นต้องส่งเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืน

โครงการประชุมประชาคมตําบล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาคมตําบล โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร

และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็นต้องใช้ตามโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5

กุมภาพันธ์ 2563

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 08010.3/ว 01239 ลงวันท่ี

21 กุมภาพันธ์ 2565

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 76 ลําดับท่ี 4

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาคมหมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร

และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็นต้องใช้ตามโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันท่ี 12

มีนาคม 2553

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว1921

ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว49 ลง

วันท่ี 10 มกราคม 2565

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันท่ี 21

มีนาคม 2565

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 75 ลําดับท่ี 3



66.

งานบริหารงานคลัง รวม 2,473,200 บาท

งบบุคลากร รวม 2,015,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,015,200 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,330,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล

จํานวน 4 อัตรา ดังนี้

- ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง 1 อัตรา จํานวน 472,260 บาท

- ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา จํานวน 209,160 บาท

- ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา จํานวน 310,680 บาท

- ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา จํานวน 338,340 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ประเภท ผู้อํานวยการ

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 305,520 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 321,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ

จํานวน 2 อัตรา ดังนี้

- ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา จํานวน 177,720 บาท

- ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา จํานวน 143,520 บาท

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา



67.

งบดําเนินงาน รวม 458,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 238,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ,ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ,และ
ค่าตอบแทนบุคคลท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปก
เย็บเล่มหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ระเบียบ กฏหมายต่างๆ อัน
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า โทรศัพท์
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม สัมมนา
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ



68.

ค่าลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มิได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจําเป็นต้องส่งเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืน

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่งดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2550
-เป็นไปตามหนังสือกกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว4522 ลงวันท่ี

11 สิงหาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 0107

ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 89 ลําดับท่ี 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาสิ่งของแรงงานบุคคลภายนอก ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินฯลฯ เช่น ซ่อมรถยนต์ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ซ่อม
คอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ซ่อมประตู หน้าต่างสํานักงานและอื่นๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ ชั้นวางเอกสาร กระดาษ
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เป๊ก คลิป น้ํายาลบคําผิด แฟ้มเก็บเอกสาร ซอง
กระดานไวท์บอร์ด ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษกาว กระดาษกาว กรรไกร
แผงปิดประกาศ เครื่องคิดเลข นาฬิกา แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สี / ขาว-ดํา แผ่นซีดี
แผ่นโปรแกรม และวัสดุอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ



69.

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 403,460 บาท

งบบุคลากร รวม 356,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 356,160 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 356,160 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา *
หมายเหตุ *ตําแหน่งว่าง

งบดําเนินงาน รวม 47,300 บาท

ค่าตอบแทน รวม 32,300 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 27,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ,ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ,และค่าตอบแทนบุคคล
ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม สัมมนา เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

ค่าลงทะเบียน จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มิได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจําเป็นต้องส่งเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืน



70.

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,086,720 บาท

งบบุคลากร รวม 336,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 336,720 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 327,120 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 9,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนละ 800 บาท จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , ค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไป
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย , ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ท่ีได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ,ค่า
สมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ,และค่าตอบแทนบุคคลที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม สัมมนา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ



71.

ค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มิได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจําเป็นต้องส่งเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืน

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน (อปพร.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 9 ลําดับท่ี 1

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าป้าย

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอ่ืนๆ ท่ี

จําเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.4/ว4020 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม

2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.4/ว1123 ลงวันท่ี 9

เมษายน 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 78 ลําดับท่ี 1
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่านพลเรือน(อปพร.) จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน(อปพร.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566– 2570) หน้าท่ี 78 ลําดับท่ี 3

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอ่ืนๆที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 78 ลําดับท่ี 4

โครงการรณรงค ป้องกัน ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

สําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทน

ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้อง

ใช้ในโครงการ ฯลฯ

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.4/ว4020 ลงวันท่ี

25 ธันวาคม 2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.4/ว1123 ลงวันท่ี 9

เมษายน 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 78 ลําดับท่ี 2

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ชุดไมโครโฟน ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง

สัญญาณ โทรโข่ง ชุดอุปกรณ์โคมไฟฟ้า หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ เบรคเกอร์ เทปพัน

สายไฟ ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.

ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า รวมท้ังบัตรประจําตัว อปพร.

วุฒิบัตร อปพร. และเข็มขัดเครื่องหมาย อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2560



74.

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,107,260 บาท

งบบุคลากร รวม 595,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 595,500 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 392,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ประเภท ผู้อํานวยการ
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 136,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 398,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ,ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ,และ
ค่าตอบแทนบุคคลท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ



75.

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 203,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมายาม จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมายามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์
ระเบียบ/กฎหมายต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทํางานต่างๆ ท่ีได้รับแต่งตั้งตามคําสั่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดการประชุมเพื่อนําผลจากการประชุมเป็นแนวทางปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์
ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบติต่างๆ รับทราบปัญหาและรับฟังปัญหา
อุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือ แก้ไขปัญหาความร่วมมือ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

ค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มิได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจําเป็นต้องส่งเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาสิ่งของ แรงงานของบุคคลภายนอก ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้

ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุสํานักงานสําหรับกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ ชั้นเก็บเอกสาร ชั้นวางของ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้

บรรทัด ยางลบ เป๊ก คลิป น้ํายาลบคําผิด แฟ้มเก็บเอกสาร ซอง กระดานไวท์

บอร์ด ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษกาว กระดาษกาว กรรไกร แผงปิด

ประกาศ เครื่องคิดเลข นาฬิกา แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ ค่าวัสดุสําหรับใช้ในงานราชพิธี

เช่น ธงชาติ เสาธง พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูปจําลอง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัวสําหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรง น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาเช็ดกระจก

น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาล้างจาน ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม จาน ช้อน มีด

แก้วน้ํา ถาด กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส และอ่ืนๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สี / ขาว-ดํา แผ่นซีดี

แผ่นโปรแกรม และวัสดุอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 113,760 บาท

ค่าครุภัณฑ รวม 113,760 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 4 ตัว

คุณลักษณะ

- ขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 60 cm ลึก 67 cm สูง 95 cm

- เบาะฟองน้ํา ความหนาไม่น้อยกว่า 8 cm. หุ้มด้วยหนัง PVC

- โครงเก้าอ้ีขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวทั้งตัว มีความม่ันคงแข็งแรง

- ปรับสูง-ต่ํา ได้ด้วยระบบไฮโดรลิค

- ขาพลาสติกกลม ศูนย์กลาง 5.5 cm. ล้อ 5 แฉก กว้าง 4 cm.

หมายเหตุ ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ

ธันวาคม 2564

ช้ันวางหนังสือ ขนาด 12 ช่อง จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นวางหนังสือ ขนาด 12 ช่อง จํานวน 3 ตัว

คุณลักษณะ

- ขนาดไม่น้อยกว่า ลึก 39 x กว้าง 120 x สูง 168 เซนติเมตร

- ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิ้ลบอร์ด ขนาดไม้หนา 15 มม.

หมายเหตุ ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ

ธันวาคม 2564

ช้ันวางเอกสาร แบบ 6 ช่อง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นวางเอกสาร แบบ 6 ช่อง จํานวน 10 ตัว

คุณลักษณะ

- ขนาดไม่น้อยกว่า ลึก 30 xกว้าง 80 xสูง 119 ซม.

- ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิ้ลบอร์ด ขนาดไม้หนา 15 มม.

หมายเหตุ ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ

ธันวาคม 2564
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ตู้ล็อกเกอรเหล็ก แบบ 6 ช่อง จํานวน 19,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์เหล็ก แบบ 6 ช่อง จํานวน 4 ตัว

คุณลักษณะ

- ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก แบบ 6 ช่อง แต่ละช่องมีประตู เปิด-ปิด

- ขนาด (กว้างxลึกxสูง) ไม่น้อยกว่า 90x45x95 เซนติเมตร

- ทําด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปพ่นสี

- มีมือจับชนิดฝัง พร้อมกุญแจล็อค

หมายเหตุ ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ

ธันวาคม 2564

โต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานระดับ 1-2 จํานวน 2 ตัว

คุณลักษณะ

- ขนาด (กว้างx ยาวx สูง) 60x120x75 เซนติเมตร

- โต๊ะทําจากโครงไม้จริง ปิดด้วยไม้อััด

- มี 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา

- ขาเป็นเหล็กแป๊บกลวงสี่เหลี่ยม

-ทาสีธรรมชาติ

หมายเหตุ ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ

ธันวาคม 2564

โต๊ะทํางานระดับ 3-6 จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานระดับ 3-6 จํานวน 2 ตัว

คุณลักษณะ

- ขนาด (กว้างx ยาวx สูง) 80x150x75 เซนติเมตร

- โต๊ะทําจากโครงไม้จริง ปิดด้วยไม้อัด

- มี 1 ลิ้นชัก , 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา , 1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย

- ขาเป็นเหล็กแป๊บกลวงสี่เหลี่ยม

-ทาสีธรรมชาติ

หมายเหตุ ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ

ธันวาคม 2564



79.

พัดลมโคจรติดผนัง จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมโคจรติดผนัง จํานวน 5 ตัว

คุณลักษณะ

- ใบพัดขนาด 18 นิ้ว

- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ

- มีระบบ THERMO FUSE

- มีประหยัดไฟเบอร์ 5

หมายเหตุ ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ

ธันวาคม 2564

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ํา จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องกรองน้ํา จํานวน 1 ชุด

คุณลักษณะ

-อัตราการกรอง 50 ลบ.ดม./ชม. (ท่ีแรงดันน้ํา 80-100 PSI)

-ขนาด 190 x 400 x 455

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1

หน้า 22 ลําดับท่ี 1

หมายเหตุ ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ

ธันวาคม 2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงาน

ผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า

19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm)

หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal

และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได้

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,119,430 บาท

งบบุคลากร รวม 2,129,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,129,640 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,178,160 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่ครู
จํานวน 4 อัตรา ดังนี้

-ตําแหน่ง ครู คศ.3 1 อัตรา จํานวน 387,960 บาท
-ตําแหน่ง ครู คศ.2 3 อัตรา จํานวน 790,200 บาท*

หมายเหตุ ตําแหน่ง ครู คศ.2 ว่าง 2 อัตรา

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับครูซ่ึงได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ
สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ในอัตรา 5,600 บาท/เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 193,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ครู จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
-ครูวิทยฐานะชํานาญการ อัตรา 3,500 บาท/เดือน
-ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ อัตรา 5,600 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 667,080 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (งบกรมส่งเสริมฯ) 3 อัตรา จํานวน 554,280 บาท

-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (งบท้องถิ่น) 1 อัตรา จํานวน 112,800 บาท*
หมายเหตุ * ตําแหน่งว่าง

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา*
หมายเหต*ุ ตําแหน่งว่าง
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งบดําเนินงาน รวม 1,931,790 บาท

ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 135,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ,ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ,และค่าตอบแทน
บุคคลท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 714,130 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม สัมมนา
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

ค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มิได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจําเป็นต้องส่งเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืน
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โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.
ศ.2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 70 ลําดับท่ี 1

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.
ศ.2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 70 ลําดับท่ี 2

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอ่ืนๆ ท่ี
จําเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.
ศ.2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 70 ลําดับท่ี 3



84.

โครงการวันแม่แห่งชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เลิงแฝก จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เลิง
แฝก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด

กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.
ศ.2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 71 ลําดับท่ี 4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 598,130 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

-ค่าอาหารกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 75 คน อัตราม้ือละ 21 บาท/คน จํานวน
245 วัน

-ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)(อายุ 2-5 ป)ี จํานวน 75 คน
อัตราคนละ 1,700 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ป)ี จํานวน 75 คน
ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200
บาท/ปี ค่าเครื่องแบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430 บาท/ปี

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.2/ว5061 ลงวันท่ี 18
กรกฎาคม 2565

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 71 ลําดับท่ี 5
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ค่าวัสดุ รวม 1,082,660 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,082,660 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย

1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เลิงแฝก จํานวน 75 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท/คน จํานวน 260 วัน

2) ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ตําบลเลิง
แฝก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) อัตราคนละ 7.37 บาท
/คน จํานวน 260 วัน ดังนี้

- โรงเรียนบ้านโสกคลอง จํานวน 89 คน
- โรงเรียน้านเลิงแฝกบัวแก้ว จํานวน 138 คน
- โรงเรียนบ้านหนองบอน จํานวน 84 คน
- โรงเรียนบ้านโสกกาว จํานวน 104 คน
- โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง จํานวน 75 คน

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันท่ี 18
กรกฎาคม 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 71 ลําดับท่ี 6
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,058,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 2,058,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ.

จํานวน 2,058,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนประถม ศึกษา สังกัด สพฐ. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารกลางวัน อัตราม้ือละ 21 บาท/คน จํานวน 200 วัน ดังนี้

- โรงเรียนบ้านโสกคลอง จํานวน 89 คน
- โรงเรียน้านเลิงแฝกบัวแก้ว จํานวน 138 คน
- โรงเรียนบ้านหนองบอน จํานวน 84 คน
- โรงเรียนบ้านโสกกาว จํานวน 104 คน
- โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง จํานวน 75 คน

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.2/ว 5061 ลงวันท่ี 18
กรกฎาคม 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 71 ลําดับท่ี 7
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 436,640 บาท

งบบุคลากร รวม 206,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 206,640 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 206,640 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ,ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ,และค่าตอบแทน
บุคคลท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักกฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์
ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ค่าจ้างสํารวจข้อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และผู้ได้รับคําส่ังให้เดินทางไปราชการท่ีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ



88.

ค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มิได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจําเป็นต้องส่งเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาสิ่งของแรงงานบุคคลภายนอก ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้
ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ เช่น ซ่อมรถยนต(์กู้ชีพ-กู้ภัย) ซ่อมเครื่องพ่น
ยุง ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมประตูหน้าต่างศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย และอ่ืนๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ ชั้นวางเอกสาร กระดาษ
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เป๊ก คลิป น้ํายาลบคําผิด แฟ้มเก็บเอกสาร ซอง
กระดานไวท์บอร์ด ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กาว กระดาษกาว กรรไกร
แผงปิดประกาศ เครื่องคิดเลข นาฬิกา แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุสําหรับยานพาหนะ(รถกู้ชีพ) เช่น แบตเตอร์รี่ หัวเทียน ไข
ควง น้ํามันเบรค น้ํามันเครื่อง น็อตและสกรู แม่แรง กุญแจ และอุปรณ์อะไหล่
ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนสําหรับรถกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.เลิงแฝก สําหรับ
งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินและใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สําหรับใช้ในงานสาธารณสุข และ
งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สี / ขาว-ดํา
แผ่นซีดี แผ่นโปรแกรม และวัสดุอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ



89.

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,051,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 751,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 751,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าสํารวจสุนัข/แมว ตัวละ 6 บาท/ปี สํารวจปีละ 2 ครั้ง ค่าจัดซ้ือวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30 บาท/ตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 810.5/2072 ลงวันท่ี 5
กรกฎาคม 2561

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว19
ลงวันท่ี 3 มกราคม 2563

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 86 ลําดับท่ี 6

โครงการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 511,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าเดินทางไปราชการผู้
ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
จําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว2862 ลงวันท่ี
17 กันยายน 2553

-ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนการดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถ่ิน พ.ศ.2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 80 ลําดับท่ี 2



90.

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดซ้ือน้ํายาเคมีป้องกันกําจัดยุง ค่าจัดซ้ือทราย
ป้องกันลูกน้ํา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นยุง ค่าป้าย
ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.
ศ.2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 80 ลําดับท่ี 1

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2560

-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 18
ตุลาคม 2560

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว627
ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว485 ลง
วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 80 ลําดับท่ี 3



91.

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2564

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 173 ลําดับท่ี 3

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด

กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 86 ลําดับท่ี 5



92.

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณะสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จํานวน 15 หมู่บ้าน

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว4427 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5

กรกฏาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 81 ลําดับท่ี 7

.
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 958,180 บาท

งบบุคลากร รวม 727,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 727,680 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 546,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 2 อัตรา ดังนี้

- ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา จํานวน 366,060 บาท
- ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา จํานวน 179,940 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 181,680 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 229,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 124,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 64,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ,ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ,และ
ค่าตอบแทนบุคคลท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ระเบียบ/
กฎหมายต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า
ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการจัดประชุมคณะทํางานต่างๆ ตามคําสั่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดประชุมเพื่อนําผลลจากการประชุมเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์ต่างๆ
หรือซักซ้อมความเข้าในในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับทราบปัญหาและรับฟังปัญหาอุปสรรค
หรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาความร่วมมือ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

ค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมิได้
เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจําเป็นต้องส่งเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาสิ่งของแรงงานบุคคลภายนอก ค่าส่ิงของ
ท่ีซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ เช่น ซ่อมคอมพิวเตอร์
ซ่อมประตู หน้าต่างสํานักงาน และอ่ืนๆ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ ชั้นวางเอกสาร กระดาษ ดินสอ
ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เป๊ก คลิป น้ํายาลบคําผิด แฟ้มเก็บเอกสาร ซอง กระดานไวท์
บอร์ด ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษกาว กระดาษกาว กรรไกร แผงปิดประกาศ
เครื่องคิดเลข นาฬิกา แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สี / ขาว-ดํา แผ่นซีดี
แผ่นโปรแกรม และวัสดุอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 1,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,500 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 1,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีสํานักงานจํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะ

- ขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 60 cm ลึก 67 cm สูง 95 cm
- เบาะฟองน้ํา ความหนาไม่น้อยกว่า 8 cm. หุ้มด้วยหนัง PVC
- โครงเก้าอ้ีขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวทั้งตัว มีความม่ันคงแข็งแรง
- ปรับสูง-ต่ํา ได้ด้วยระบบไฮโดรลิค
- ขาพลาสติกกลม ศูนย์กลาง 5.5 cm. ล้อ 5 แฉก กว้าง 4 cm.

หมายเหตุ ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
ธันวาคม 2564
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในชุมชน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรใน
ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม

อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่
2) พ.ศ.2561

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 74 ลําดับท่ี 1

โครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2564

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 82 ลําดับท่ี 2
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
จําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม

อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 82 ลําดับท่ี 1



98.

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา รวม 695,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 695,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 695,000 บาท

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 4 จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4
ปริมาณงาน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะทาง ยาว 570 เมตร เสาไฟฟ้า จํานวน 15
ต้น
สถานที่ดําเนินการ จากนานายเลื่อน บุหรัน ถึง นานายบุญโฮม อาสนาไชย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 12
ลําดับท่ี 1

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 7 จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7
ปริมาณงาน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะทาง ยาว 200 เมตร เสาไฟฟ้า จํานวน 5 ต้น
สถานที่ดําเนินการ จากนานายมานิตย์ โสดา ถึง นานางวัชรี รองศักดิ์
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 12
ลําดับท่ี 2



99.

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 9 จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9
ปริมาณงาน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะทาง ยาว 570 เมตร เสาไฟฟ้า จํานวน 15 ต้น
สถานที่ดําเนินการ จากนานางสมจิตร์ ภูเฮืองแก้ว ถึง นานางวรรณี ฝ่ายสิงห์
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 13

ลําดับท่ี 3

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 11 จํานวน 345,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11จํานวน 3 จุด
ดังนี้
จุดท่ี 1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ระยะทาง ยาว 400 เมตร
สถานที่ดําเนินการ จากบ้านนายทองไสย แทนคาม ถึง สามแยกนานายคล้าย ภูจําปา
จุดท่ี 2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะทาง ยาว 160 เมตร
สถานที่ดําเนินการ จากนานายคล้าย ภูจําปา ถึง ไร่นายจงรัก ดํารงทรัพย์
จุดท่ี 3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะทาง ยาว 280 เมตร
สถานที่ดําเนินการ จากนานายคล้าย ภูจําปา ถึง ไร่นายจําเนียร แทนสา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 96 ลําดับท่ี 5



100.

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.6/ว3188 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 7467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม

2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 1239 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด

กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.
ศ.2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 77 ลําดับท่ี 1

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ส่วนท้องถ่ิน อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์
วัดสุอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลงวันท่ี 29

พฤศจิกายน 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 77 ลําดับท่ี 2



101.

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 380,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด(เลิงแฝกเกมส์) จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเงินรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา
ค่าเส้ือนักกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
การแข่งขัน ค่าสถานท่ี ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 79 ลําดับท่ี 1

โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ด้านการ
ประกอบอาชีพ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนที่ด้านการประกอบอาชีพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าป้าย
ค่าท่ีพัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของ
ท่ีระลึก ค่าเอกสาร และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 72 ลําดับท่ี 1



102.

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด

กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 72 ลําดับท่ี 2

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด

กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 72 ลําดับท่ี 3



103.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,075,240 บาท

งบบุคลากร รวม 1,293,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,293,240 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 610,680 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 2 อัตรา ดังนี้

-ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง 1 อัตรา จํานวน 432,480 บาท
-ตําแหน่ง นายช่างโยธา 1 อัตรา จํานวน 178,200 บาท*
หมายเหตุ * ตําแหน่งว่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ประเภท ผู้อํานวยการ
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง ในอัตรา 3,500 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 609,840 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 4 อัตรา ดังนี้

-ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา จํานวน 155,280 บาท
-ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา จํานวน 156,840 บาท
-ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา 1 อัตรา จํานวน 184,920 บาท
-ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา จํานวน 112,800 บาท*
หมายเหตุ * ตําแหน่งว่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 30,720 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา ดังนี้

- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 4,140 บาท
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน 2,580 บาท
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 24,000 บาท



104.

งบดําเนินงาน รวม 778,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ,ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ,และค่าตอบแทน
บุคคลท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 368,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาคนงานท่ัวไป จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานด้านงานช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ระเบียบ
/กฎหมายต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า
ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
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ค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมิได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจําเป็นต้องส่งเจ้าหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาสิ่งของแรงงานบุคคลภายนอก ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ เช่น ซ่อมถนน เครื่องปรับอากาศ ซ่อม
คอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ซ่อมประตู หน้าต่างสํานักงาน และอ่ืนๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ ชั้นวางเอกสาร
กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เป๊ก คลิป น้ํายาลบคําผิด
แฟ้มเก็บเอกสาร ซอง กระดานไวท์บอร์ด ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษกาว กระดาษกาว กรรไกร แผงปิดประกาศ เครื่องคิดเลข
นาฬิกา แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ชุดอุปกรณ์โคมไฟฟ้า หลอดไฟ
สายไฟ ปลั๊กไก เบรคเกอร์ ฯลฯ สําหรับซ่อมแซม เปลี่ยนไฟฟ้าสาธารณะในเขต
รับผิดชอบของ อบต.เลิงแฝก ท่ีชํารุดและเสื่อมสภาพให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างสําหรับซ่อมแซม หรือปรับปรุง หรือต่อเติม เพื่อให้
ทรัพย์สินของทางราชการสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือดีขึ้นกว่าเดิม เช่น ปูน หิน
ทราย ตะปู อิฐบล็อก จอบ ท่อน้ํา ยางแอสฟัลส์ ยางมะตอย หินคลุก อุปกรณ์
ห้องน้ํา และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ
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วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนสําหรับรถยนต์ เครนกระเช้า และสําหรับ
เครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วยงานท่ีต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
ไฮโดรริกซ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สี / ขาว-ดํา แผ่นซีดี
แผ่นโปรแกรม และวัสดุอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 4,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้กดน้ําเย็น-น้ําร้อน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็น-น้ําร้อน จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะ
- ขนาด 31x 30 x 93.5 เซนติเมตร
- อุณหภูมิของการทําน้ําเย็น 4-8 องศา
-อุณหภูมิของการทําน้ําร้อน 83-90 องศา
-ความจุของการทําน้ําเย็น/น้ําร้อน 4 ลิตร/ชั่วโมง

หมายเหตุ ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
ธันวาคม 2564 (ใช้วิธีสืบราคาตามท้องตลาด)
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งานก่อสร้าง รวม 5,903,100 บาท

งบลงทุน รวม 5,903,100 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 5,903,100 บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องทํางานกองคลัง จํานวน 190,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องทํางานกองคลัง
ประกอบด้วย

-ซ่อมแซม และปรับปรุงห้องคลัง(ส่วนต่อเติม) ให้เป็นสํานักงานการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์

-ซ่อมแซมรอยรั่วหลังคา พร้อมทาสีภายในให้สว่างข้ึน
-ชุดเคาเตอร์สํานักงานพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 ช่องบริการ
-จัดทํารางเลื่อนสําหรับตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จํานวน 2 แถวๆ ละ 5 ตู้

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จํานวน 279,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดําเนินการ จากโดม ถึง หน้าวัดบ้านเลิงแฝก
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 108 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 540 ตรม.)
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1
หน้าท่ี 14 ลําดับท่ี 1
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จํานวน 344,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดําเนินการ จากนานายอุดม อุปวงศ์ ถึง นานายวีระ ทองภูบาล
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 220 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตรม.)
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1
หน้าท่ี 21 ลําดับท่ี 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จํานวน 497,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดําเนินการ จากเส้นทางบ้านบ่อแก ถึง บ้านโสกคลอง
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 950 ตรม.)
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1
หน้าท่ี 10 ลําดับท่ี 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จํานวน 340,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดําเนินการ จากนางนางคูณ ทองมา ถึง นานายเคน เสนาฤทธ์ิ
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตรม.)
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1
หน้าท่ี 16 ลําดับท่ี 5
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จํานวน 340,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดําเนินการ จากถนนลาดยาง ถึง นานายคํามูล ธรรมรัตน์
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตรม.)
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1
หน้าท่ี 17 ลําดับท่ี 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จํานวน 299,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดําเนินการ จากบ้านนายธาดา คําสา ถึง นานางอัญชลี พลกันยา
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 580 ตรม.)
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หน้าท่ี 113 ลําดับท่ี 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จํานวน 311,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดําเนินการ จากนานายหนูคล้าย แดงน้อย ถึง ไร่นางมัดฉา เขียวเพชร
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตรม.)
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1
หน้าท่ี 10 ลําดับท่ี 2



110.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จํานวน 196,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดําเนินการ จากบ้านนางพิศมัย ศิริพรรรณ ถึง ไร่นายสํารอง สมิน
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 125 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 375 ตรม.)
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1
หน้าท่ี 18 ลําดับท่ี 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จํานวน 393,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดําเนินการ จากเส้นทางบ้านบ่อทอง ถึงบ้านจอมทอง
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750 ตรม.)
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1
หน้าท่ี 11 ลําดับท่ี 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จํานวน 301,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดําเนินการ บริเวณข้างสระน้ําหนองโสกกาว
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 146 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 584 ตรม.)
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1
หน้าท่ี 11 ลําดับท่ี 4



111.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จํานวน 227,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดําเนินการ จากบ้านนายสมบัติ ภูเฮืองแก้ว ถึง บ้านนายบุญเฮือง ฝ่ายสิงห์
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 440 ตรม.)
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1
หน้าท่ี 20 ลําดับท่ี 12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จํานวน 340,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดําเนินการ จากบ้านนายบัวริน ศรีหวัง ถึง บ้านนายบวร สีแล
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตรม.)
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1
หน้าท่ี 20 ลําดับท่ี 13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 จํานวน 344,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดําเนินการ จากนานายสําลี แพงแสง ถึง นานายวิริยะ เภาพาน
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 220 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตรม.)
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566–2570) หน้าท่ี 119 ลําดับท่ี 18



112.

โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จํานวน 110,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดําเนินการ จากโดม หมู่ที่ 13 ถึง น้ําประปาหมู่บ้าน
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 71 เมตร
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 213 ตรม.)
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1
หน้าท่ี 19 ลําดับท่ี 11

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา (ท่อครึ่งซีกพร้อมวางท่อกลมบางช่วง) หมู่ที่ 8 จํานวน 142,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ํา (ท่อครึ่งซีกพร้อมวางท่อกลมบางช่วง)
สถานที่ดําเนินการ จากบ้านนายวรวัตร โสดา ถึง บ้านนายพงษ์ ภูเฮืองแก้ว
ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีต (ท่อครึ่งซีก) ขนาด ? กว้าง 0.60 x 1.00 เมตร
ยาว 191 เมตร ลึก 0.60 เมตร
วางท่อคอนกรีต (ท่อครึ่งซีก) ขนาด Ø กว้าง 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 18 ท่อน
วางท่อคอนกรีต (ท่อครึ่งซีก) ขนาด Ø กว้าง 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 37 ท่อน
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 17
ลําดับท่ี 8

โครงการวางท่อเมนน้ําประปา หมู่ที่ 12 จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนน้ําประปา
สถานที่ดําเนินการ วางท่อเมนน้ําประปาทุกสายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
ปริมาณงาน ระยะทางยาว 2,450 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 19
ลําดับท่ี 10



113.

โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 จํานวน 65,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก
สถานที่ดําเนินการ จากหนองสระวัดบ้านเลิงแฝก ถึง โสกนกเต็น-ปอแดง
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 260 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 78 ลบ.ม.)
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1
หน้าท่ี 14 ลําดับท่ี 2

โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 จํานวน 343,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก จํานวน 2 จุด
จุดท่ี 1 สถานที่ดําเนินการ จากนานายบุญ สุทธี ถึง นานางเขียว อุทัยแสน

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 330 ลบ.ม.)

จุดท่ี 2 สถานที่ดําเนินการ จากถนนลาดยาง ถึง ไร่นางบรรเทา ชินพร
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 81 ลบ.ม.)
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 15
ลําดับท่ี 3



114.

โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 จํานวน 197,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก
สถานที่ดําเนินการ จากนานายจันที ทองมี ถึง นานายดํา เพชรกอง
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 590 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 236 ลบ.ม.)
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1
หน้าท่ี 16 ลําดับท่ี 4

โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 จํานวน 338,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก
สถานที่ดําเนินการ จากสามแยกนานายบุญกอง บุหรัน ถึง นานายเมฆ ราชบุโฮม
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,350 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 405 ลบ.ม.)
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.เลิงแฝกกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 18
ลําดับท่ี 9



115.

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 602,080 บาท

งบบุคลากร รวม 274,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 274,080 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 274,080 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 328,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 23,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 23,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ,ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ,และค่าตอบแทน
บุคคลท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์
ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ



116.

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทํางานต่างๆ ท่ีได้รับแต่งตั้งตามคําสั่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดการประชุมเพื่อนําผลจากการประชุมเป็นแนวทางปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์
ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบติต่างๆ รับทราบปัญหาและรับฟังปัญหา
อุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือ แก้ไขปัญหาความร่วมมือ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

ค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มิได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจําเป็นต้องส่งเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืน

โครงการเกษตรพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเกษตรพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2564

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว1659
ลงวันท่ี 24 สิงหาคาม 2553

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 84 ลําดับท่ี 1



117.

โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรกลุ่มต่างๆ
เช่น กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มเล้ียงโคขุน กลุ่มเล้ียงปลา กลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษ กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 73 ลําดับท่ี 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาสิ่งของ แรงงานบุคคลภายนอก ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมา
ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่าง ฯลฯ เช่น ซ่อมเครื่องสูบน้ํา ซ่อม
เครื่องปรับอากาศ ซ่อมคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ ชั้นวางเอกสาร กระดาษ
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เป๊ก คลิป น้ํายาลบคําผิด แฟ้มเก็บเอกสาร ซอง
กระดานไวท์บอร์ด ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษกาว กระดาษกาว กรรไกร
แผงปิดประกาศ เครื่องคิดเลข นาฬิกา ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น พันธ์ุไม้ พันธ์ุสัตว์น้ํา
วัสดุเพาะพันธ์ุกล้าไม้ แกลบดํา ถุงเพาะชํา ถาดเพาะ ฮอร์โมน กากน้ําตาล
ตุ้มมะพร้าว เมล็ดพันธุ์พืช/ผัก อุปกรณ์การขยายพันธุ์ ผ้าใบ พลาสติก
สปริงเกอร์ จอบ เสียม คราด ฯลฯ



118.

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชคืนคลองน้ําใสตามแนวทางพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช
คืนคลองน้ําใสตามแนวทางพระราชดําริ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้าย
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ท่ีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด

กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.
ศ.2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 25670) หน้าท่ี 86 ลําดับท่ี 3

โครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ํา" จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิต
อาสา สร้างป่า รักษ์น้ํา" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดซ้ือพันธุ์ไม้ (กรณีท่ีไม่สามารถ
ขอรับการสนับสนุนได้) ค่าป้าย ค่าจ้างไถเตรียมพื้นท่ีปลูกป่า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.
ศ.2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 86 ลําดับท่ี 2



119.

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดทําป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามบุกรุก/ห้ามตัดไม้ทําลายป่า/
ห้ามเผาป่า ป้ายห้ามเผาหญ้าข้างทาง ป้ายบอกแนวเขตป่าสาธารณะ ป้ายเตือนต่างๆ
ป้ายกฏระเบียบต่างๆ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 87 ลําดับท่ี 4

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนอง
พระราชดําริโดย อบต.เลิงแฝก (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริโดย อบต.เลิงแฝก (ฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจําเป็นในการ ดําเนินโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2564

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 1470 ลงวันท่ี 24
กรกฎาคม 2560

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1425 ลงวันท่ี
4 เมษายน 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าท่ี 86 ลําดับท่ี 1
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แผนงาน
การ
รักษา
ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห

แผนงาน
เคหะ
และ
ชุมชน

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ/รายจ่าย/

ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

200,000 200,000

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

8,500 8,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,012,800 13,012,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,448,000 2,448,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 42,000

เงินสํารองจ่าย 455,490 455,490

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

452,000 452,000

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลเลิงแฝก

150,000 150,000

งบ
บุคลากร

เงินเดือน
(ฝ่าย

การเมือง)

ค่าตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

514,080 514,080

ค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รอง
นายก

42,120 42,120



121.

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุ

ข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวมแผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย

งบ
บุคลากร

เงินเดือน
(ฝ่าย

การเมือง)

ค่าตอบแทนพิเศษนายก
/รองนายก

42,120 42,120

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

86,400 86,400

ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,454,400 1,454,400

เงินเดือน
(ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

4,033,140 327,120 1,570,860 546,000 610,680 7,087,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

84,000 9,600 67,200 160,800

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 42,000 42,000 294,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 618,300 618,300

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง

1,967,400 803,880 206,640 181,680 609,840 274,080 4,043,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง

52,000 48,000 30,720 130,720



122.

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห

แผนงาน
เคหะ
และ
ชุมชน

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนากา

ร

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวมแผนงานงบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่ายประจํา)

เงินวิทยฐานะ 193,200 193,200

งบ
ดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

542,500 100,000 190,000 20,000 64,000 90,000 23,000 1,029,500

ค่าเช่าบ้าน 312,000 10,000 30,000 352,000

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน
/ลูกจ้างประจํา

59,600 10,000 30,000 10,000 109,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

110,000 30,000 30,000 10,000 20,000 10,000 210,000

ค่าจ้างเหมายาม 108,000 108,000 216,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 30,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

30,000 15,000 5,000 5,000 55,000

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ



123.

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย

งบ
ดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต

20,000 20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

70,000 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 10,000 10,000 20,000 10,000 90,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

22,000 10,000 20,000 20,000 72,000

ค่าลงทะเบียน 213,000 10,000 30,000 10,000 20,000 20,000 10,000 313,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติฯ

50,000 50,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ

5,000 5,000

โครงการประชุม
ประชาคมตําบล

20,000 20,000

โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน

20,000 20,000



124.

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย

งบ
ดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถ่ิน
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง

250,000 250,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี

10,000 10,000

โครงการศึกษาดูงาน
ตามแนวพระราชดําริ

100,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

230,000 30,000 50,000 10,000 200,000 10,000 530,000

โครงการฝึกอบรมจัดต้ัง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติกา
รจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

100,000 100,000



125.

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย

งบ
ดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่านพลเรือน
(อปพร.)

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ศักยภาพการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

50,000 50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสําคัญ

150,000 150,000

โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

6,000 6,000

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

25,000 25,000

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

40,000 40,000

โครงการวันแม่แห่งชาติ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.เลิงแฝก

5,000 5,000



126.

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย

งบ
ดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัคราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราช
นารี

50,000 50,000

โครงการหน่วยกู้ชีพ-
กู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ

511,000 511,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ

100,000 100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะมูลฝอย

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์
โลก (อถล.)

30,000 30,000

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ใส่ใจสุขภาพ

30,000 30,000



127.

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย

งบ
ดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ราษฎรในชุมชน

60,000 60,000

โครงการพัฒนาสตรี
และสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว

30,000 30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ

30,000 30,000

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด

50,000 50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด(เลิง
แฝกเกมส์)

300,000 300,000

โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี
ด้านการประกอบอาชีพ

80,000 80,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

50,000 50,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

90,000 90,000

ค่าจ้างเหมาคนงาน
ท่ัวไป

108,000 108,000



128.

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย

งบ
ดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเกษตรพอเพียง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

100,000 100,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาและวัชพืชคืน
คลองนํ้าใสตามแนวทาง
พระราชดําริ

30,000 30,000

โครงการท้องถิ่นอาสา
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
"จิตอาสา สร้างป่า
รักษ์นํ้า"

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
เกษตร

100,000 100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

30,000 30,000



129.

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย

งบ
ดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี สนอง
พระราชดําริโดย อบต.
เลิงแฝก (ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.
สธ.)

30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 140,000 80,000 10,000 20,000 30,000 10,000 290,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 30,000 100,000 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 1,102,660 1,132,660

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

30,000 10,000 40,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน

120,000 60,000 50,000 230,000

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 20,000 10,000 20,000 30,000 190,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 100,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

20,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 100,000



130.

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย

งบ
ดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 50,000 50,000

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 240,000 240,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้า
บาดาล

6,000 6,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,000 3,000

ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

80,000 80,000

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์
และค่าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวข้อง

10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอ้ีสํานักงาน 1,500 6,000 1,500 9,000

ชั้นวางหนังสือ ขนาด
12 ช่อง

13,500 13,500

ชั้นวางเอกสาร แบบ
6 ช่อง

25,000 25,000

ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก แบบ
6 ช่อง

19,760 19,760

โต๊ะทํางาน ระดับ 1-
2

7,000 7,000

โต๊ะทํางานระดับ 3-6 9,000 9,000

พัดลมโคจรติดผนัง 7,500 7,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เคร่ืองกรองนํ้า 22,000 22,000



131.

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย

งบ
ลงทุน

ค่าครุภัณฑ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

4,000 4,000

ตู้กดนํ้าเย็น-นํ้าร้อน 4,000 4,000

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคาร หรือส่ิงปลูก
สร้างต่าง ๆ
ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้อง
ทํางานกองคลัง

190,000 190,000

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี 1

279,000 279,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี 10

393,100 393,100

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี 13

227,300 227,300



132.

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3

344,100 344,100

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
11

301,500 301,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
14

340,700 340,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
15

344,100 344,100

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4

497,900 497,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5

340,700 340,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6

340,700 340,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7

299,400 299,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8

311,000 311,000



133.

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย

งบ
ลงทุน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี 9

196,900 196,900

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํ้า (ท่อคร่ึงซีก
พร้อมวางท่อกลมบาง
ช่วง) หมู่ท่ี 8

142,500 142,500

โครงการวางท่อเมน
นํ้าประปา หมู่ท่ี 12

300,000 300,000

โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนหินคลุก หมู่ท่ี 1

65,100 65,100

โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนหินคลุก หมู่ท่ี 10

338,100 338,100

โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนหินคลุก หมู่ท่ี 2

343,100 343,100

โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนหินคลุก หมู่ท่ี 4

197,000 197,000

โครงการเสริมไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 13

110,900 110,900

งบ
รายจ่าย

อ่ืน
รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น



134.

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย

งบ
รายจ่าย

อ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

30,000 30,000

งบเงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัด สพฐ.

2,058,000 2,058,000

เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

300,000 300,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 11

345,000 345,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4

150,000 150,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 7

50,000 50,000



135.

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห

แผนงาน
เคหะ
และ
ชุมชน

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/
ประเภทรายจ่าย

งบเงิน
อุดหนุน

เงิน
อุดหนุน

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี
9

150,000 150,000

เงินอุดหนุน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
อุดหนุนโครงการ
จัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรส่วน
ท้องถิ่น อําเภอ
กุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม

50,000 50,000

รวม 16,768,790 12,336,560 1,086,720 7,226,690 1,487,640 1,078,180 695,000 100,000 520,000 7,978,340 722,080 50,000,000


