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ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

1
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
บัดนี้ ถึงเวลำที่ผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
แก่งศรีภูมิ จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำย
กำรดำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง (ณ วันที่จัดทาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี)
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
มีสถำนะกำรเงิน ดังนี้
1.1.1. เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น
20,855,081.52 บำท
1.1.2. เงินสะสม
17,218,599.56 บำท
1.1.3. ทุนสำรองเงินสะสม
6,221,662.98
บำท
1.1.4. รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จำนวน
โครงกำร
รวม
บำท
1.1.5. รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน
โครงกำร
รวม
บำท
1.2 เงินกู้คงค้าง
บำท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563
1 รายรับจริงทั้งสิ้น
35,714,572.29 บาท
หมวดภำษีอำกร
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรำยได้จำกทุน
หมวดภำษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

ประกอบด้วย
13,312.59
42,816.68
88,112.57
117,200.00
14,880,560.73
17,816,000.72

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
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2 เงินอุดหนนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
2,756,569.00 บาท
3 รายจ่ายจริง จานวน
33,111,950.80 บาท
ประกอบด้วย
งบกลำง
งบบุคลำกร (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว)
งบดำเนินงำน(หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่ำสำธำรณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง)
งบรำยจ่ำยอื่น (หมวดรำยจ่ำยอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน

7,130,359.84
12,846,030.00
6,880,886.96
2,035,860.00
1,010,000.00
2,756,569.00
452,245.00

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บาท
บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจกำร .............-.................... กิจกำร ..................-.................................
ปีงบประมำณ พ.ศ. ........-.........มีรำยรับจริง ...........-........... บำท รำยจ่ำยจริง ............-............ บำท
กู้เงินจำกธนำคำร / กสท. / อื่น ๆ
จำนวน
บำท
ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล
จำนวน
บำท
กำไรสุทธิ
จำนวน
บำท
เงินฝำกธำนำคำรทั้งสิ้น ณ วันที่ ..............-...................... จำนวน
บำท
ทรัพย์จำนำจำนวน ...................-........................ บำท
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
อาเภอภูหลวง

จังหวัดเลย

2.1 รายรับ
รายรับ

รายรับจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

13,312.59

93,000

13,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

42,816.68

14,000

20,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

88,112.57

81,000

92,000

117,200.00

47,000

125,000

261,441.84

235,000

250,000

14,880,560.73

13,765,000

14,750,000

14,880,560.73

13,765,000

14,750,000

17,816,000.72

20,500,000

22,288,000

17,816,000.72

20,500,000

22,288,000

รวม 32,958,003.00

34,500,000

37,288,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
อาเภอภูหลวง จังหวัดเลย
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

7,130,359.84

7,616,000

9,022,190

12,846,030.00

16,152,480

16,830,280

6,880,886.96

6,656,220

7,377,030

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

2,035,860.00

2,367,300

2,296,500

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

1,010,000.00

1,708,000

1,762,000

รวมจ่ายจากงบประมาณ

29,903,136.80

34,500,000

37,288,000

รวม

29,903,136.80

34,500,000

37,288,000

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และ
ค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

ส่วนที่ 3

รำยละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลแกงศรีภูมิ
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 37,288,000 บาท แยกเปน
แผนงานงบกลาง

งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

รวม
รวม
รวม

9,022,190 บาท
9,022,190 บาท
9,022,190 บาท

1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลแกงศรีภูมิ
(พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่มเติม)

จํานวน

96,000

บาท

2.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจายสมทบกองทุนทดเงินแทนของพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลแกงศรีภูมิ
(พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม)

จํานวน

4,190

บาท

3. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 735 ราย

จํานวน

6,062,400

บาท

4. เบี้ยยังชีพผูพิการ
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ จํานวน 218 ราย

จํานวน

2,121,600

บาท

5. เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส จํานวน 8 ราย

จํานวน

48,000

บาท

6. เงินสํารองจาย
ประมาณการไวเพื่อเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการปองกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย
หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม

จํานวน

150,000

บาท
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รายจายตามขอผูกพัน
เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังรายการตอไปนี้

1. เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ อปท เพื่อสมทบกองทุน
พ.ศ. 2561 และที่แกเพิ่มเติม )

จํานวน

90,000

บาท

2. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น รอยละสองของประมาณการรายรับ
(พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม)
(ระบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม)

300,000

บาท

3. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพื่อจายเปนเงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
(ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให อปท
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 )

150,000

บาท

จํานวน
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายก
เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแก
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 20,400 x12
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 11,220 x 2 x 12
ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายก/รองนายก
1. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก เดือนละ 1,750 ×12
2. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก เดือนละ 880 x 2 ×12
ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายก/รองนายก
1. เงินคาตอบแทนพิเศษนายก เดือนละ 1,750 ×12
2. เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก เดือนละ 880 x 2 ×12
ประเภทเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายก อบต.
1. เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200 x12
ประเภทเงินคาตอบแทนประธานสภา /รองประธานสภา /สมาชิกสภา /
เลขานุการสภา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกสมาชิกสภาฯ อบต.
1. คาตอบแทนประธานสภาฯ
เดือนละ 11,220 × 12
2. คาตอบแทนรองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180 × 12
3. คาตอบแทนสมาชิกสภาฯ
เดือนละ 7,200 × 14 × 12
4. คาตอบแทนเลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200 × 12

รวม
รวม
รวม

7,788,960 บาท
4,913,160 บาท
2,225,520 บาท

รวม

514,080 บาท

จํานวน
จํานวน
รวม
จํานวน
จํานวน
รวม

244,800
269,280

บาท
บาท

42,120 บาท
21,000
21,120

บาท
บาท

42,120 บาท

จํานวน
จํานวน

21,000
21,120

จํานวน

86,400 บาท

รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

บาท
บาท

1,540,800 บาท

134,640
110,160
1,209,600
86,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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เงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5 อัตรา
1. เงินเดือนปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 34,680 ×12
2. เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัด ฯ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 37,960 ×12
3. เงินเดือนนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 34,680 ×12
4. เงินเดือนนักทรัพยากรบุคลากร จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 34,110 ×12
5. เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 23,370 ×12
เงินเพิ่มตางๆของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับพนักงานสวนตําบล กรณีเลื่อนระดับ
เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการ
หรือหนังสือสั่งการทางราชการ จํานวน 5 อัตรา
1. ปลัด อบต. ฯ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,060 × 12
2. หัวหนาสํานักปลัด ฯ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,660 × 12
3. นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,680 × 12
4. นักทรัพยากรบุคลากร จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,580 × 12
5. เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,470× 12
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานที่ควรไดรับ
ตามระเบียบที่กําหนด
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 4,000 × 12
2.หัวหนาสํานักปลัด ฯ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 × 12
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา
1. พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 12,820 × 12
2. นักการภารโรง
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 10,000 × 12
3. แมบาน
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 10,000 × 12
4. ยาม
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 10,000 × 12
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มปรับปรุงใหกับพนักงานจาง
1. พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 400 ×12

รวม

2,687,640 บาท

รวม

1,977,600 บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม

จํานวน
จํานวน
รวม
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม

416,160
455,520
416,160
409,320
280,440

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

101,400 บาท

24,720
19,920
20,160
18,960
17,640

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

90,000 บาท

48,000
42,000

บาท
บาท

513,840 บาท
153,840
120,000
120,000
120,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,800 บาท
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1 เงินคาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนของพนักงานผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 × 12
1.2 คาตอบแทน ผูควบคุมงาน คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
เพื่อจายเปน คาตอบแทน ผูควบคุมงาน คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง

รวม

2,654,000 บาท

รวม

174,000 บาท

รวม

142,000 บาท

จํานวน

42,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

2. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

7,000

บาท

3. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร/ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

จํานวน

25,000

บาท
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คาใชสอย

รวม

1,285,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
เพื่อเปนคาใชจายในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล ตามอํานาจหนาที่
เชน คาเย็บหนังสือ , คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารหรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ
คาลางอัดรูป เย็บเลม เขาเลมปกหนังสือ คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ

รวม

475,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปนคาใชจาย
1. คารับรองของ อปท.ตามอํานาจหนาที่

รวม

30,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
รวม
680,000 บาท
งบรายจายอื่น ๆ
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้
จํานวน
100,000 บาท
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการสงพนักงานสวนตําบล / พนักงานจาง
เขารับการฝกอบรมและสัมมนา
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน / พนักงานจาง คณะผูบริหาร
และสมาชิกสภา อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักภายในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ จนท.ทองถิ่น ฉ. 3 พ.ศ.2559)
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 122 ลําดับที่ 4 )
2. คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ อปท.ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
จํานวน
500,000 บาท
(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงวาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม
และกรณีอื่นๆ)อีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูล ขาวสาร แกประชาชนให
ทราบถึงสิทธิและหนาที่การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรหรือสามชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม
(เปนไปตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 )
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563)
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 123 ลําดับที่ 4 )
3. โครงการการแกไขปญหาเกี่ยวกับที่ดิน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการแกไขปญหาเกี่ยวกับที่ดิน
(เปนไปตามหนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท 0516.5 / ว 7503 ลว. 28 มี.ค. 59 )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 108 ลําดับที่ 3 )

จํานวน

10,000

บาท
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4. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
จํานวน
วชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว,สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อธงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว,สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพ ประจําป 2565
(เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0891.4 / ว 1659 ลว. 24 ส.ค. 53 )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 130 ลําดับที่ 1 )

30,000

บาท

5. โครงการดานการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในพื้นที่
จํานวน
ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.
-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการดานการรักษาความสะอาดและและความเปน
ระเบียบเรียบรอยในพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.
(เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560)
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 140 ลําดับที่ 12 )

30,000

บาท

6. โครงการอบรมใหความรูดานงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการกับ
จํานวน
10,000 บาท
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ประจําปงบประมาณ 2565
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูดานงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการกับขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว 3722 ลว. 10 ส.ค. 55 )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 122 ลําดับที่ 4 )

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ อปท.
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องอัดสําเนา, เครื่องถายเอกสาร ,คอมพิวเตอร
, เครื่องปริ้นเตอร , ครุภัณฑสํานักงาน ฯลฯ

จํานวน

100,000 บาท
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คาวัสดุ

รวม

1. คาวัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน เชน กระดาษ ,หมึก ,ปากกา
,ดินสอ , หมึกเครื่องถายเอกสาร,แฟม,กาว,น้ํายาลบคําผิด,ตรายาง,ซอง,คลิป,เครื่องเย็บกระดาษ
เครื่องตัดกระดาษ , น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

370,000 บาท
100,000

บาท

2. คาวัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุที่ใชทําความสะอาด
เชน ไมกวาด,ชอนสอม,ถวยชาม,แกวน้ําจานรอง,ถาด,มีด,กระติกน้ําแข็ง,ถังแกส
ผงซักฟอก,น้ํายาลางจาน,น้ํายาถูพื้น,และอุปกรณอื่น ๆ

จํานวน

50,000

บาท

3. คาวัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ น้ํามันเบรค
ยางนอก - ยางใน ฯลฯ อุปกรณจราจรตางๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อใชในงานตางๆ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

30,000

บาท

4. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล ,น้ํามันเบนซิน
น้ํามันจารบี , น้ํามันเครื่อง , ถาน , แกสหุงตม ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สนับสนุนพนหมอกควัน

จํานวน

80,000

บาท

5. คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งพิมพ วารสารตางๆ มวนเทป มวนวีดีโอ
แผนซีดี และสื่อตางๆ ฯลฯ เปนตน

จํานวน

10,000

บาท

6. คาวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษบันทึกขอมูล
แผนจัดเก็บขอมูล หมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ และคาจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

จํานวน

100,000

บาท
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คาสาธารณูปโภค

รวม

825,000 บาท

1. คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของที่ทําการ อบต. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ลานกีฬาเอนกประสงค
ปอมยาม สถานีสูบน้ําไฟฟา และสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ อปท.

จํานวน

700,000

บาท

2. คาน้ําประปา
เพื่อจายเปนคาน้ําประปา อบต.แกงศรีภูมิ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานที่อยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแกงศรีภูมิ

จํานวน

10,000

บาท

3. คาบริการโทรศัพท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการ

จํานวน

10,000

บาท

4. คาบริการไปรษณีย
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย เปนตน

จํานวน

5,000

บาท

5. คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต โทรสาร
คาธรรมเนียมในการใชบริการ เปนตน

จํานวน

100,000

บาท

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1. โตะทํางาน จํานวน 1 ชุด
เพื่อเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 3 - 7 ชุดละ 6,000 บาท
(เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงกําหนดราคาตามทองตลาด)
(เปนไปตามแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 167 ลําดับที่ 4 )

รวม
รวม

221,800 บาท
221,800 บาท

จํานวน

221,800 บาท

จํานวน

6,000

บาท
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2. ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตูๆละ 5,900 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(เปนไปตามแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 168 ลําดับที่ 7 )

จํานวน

11,800

บาท

3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (รวมราคาติดตั้ง)
จํานวน
204,000 บาท
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 4 ตัวๆละ 51,000 บาท
รายละเอียดครุภัณฑ
1.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู
2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรองรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร 5
4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกเหนือจากขอ 3)นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว
เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูการ (SEER) สูงเกิน
7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
7.1 แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้
-สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8.คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(เปนไปตามแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 173 ลําดับที่ 31 )
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม
รวม
รวม

428,280 บาท
428,280 บาท
428,280 บาท

ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1 อัตรา
1. เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 34,110 ×12

จํานวน

409,320 บาท

เงินเพิ่มตางๆของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับพนักงานสวนตําบล กรณีเลื่อนระดับ
เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการ
หรือหนังสือสั่งการทางราชการ จํานวน 1 อัตรา
1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,580 × 12

จํานวน

18,960 บาท

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 6 อัตรา
1. เงินเดือนผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 44,280 ×12
2. เงินเดือนนักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 34,680 ×12
3. เงินเดือนเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 29,810 ×12
4. เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 28,800 ×12
5. เงินเดือนเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 27,490 ×12
6 . เงินเดือนเจาพนักงานการเงิน ฯ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 24,270 ×12

รวม
รวม
รวม

2,911,400 บาท
2,574,600 บาท
2,574,600 บาท

รวม

2,271,960 บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

531,360
416,160
357,720
345,600
329,880
291,240

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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เงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับพนักงานสวนตําบล กรณีเลื่อนระดับ
เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการ
หรือหนังสือสั่งการทางราชการ จํานวน 6 อัตรา
1. ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,640×12
2. นักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,630 ×12
3. เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,370 ×12
4. เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,360 ×12
5. เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,330 ×12
6. เจาพนักงานการเงิน ฯ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,470 ×12

รวม

105,600 บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

19,680
19,560
16,440
16,320
15,960
17,640

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานที่ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด
1. ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500×12

จํานวน

42,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา
1. ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 12,520 × 12

จํานวน

150,240 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาเลื่อนขั้นคาจางใหกับพนักงานจาง เลื่อนระดับและอื่นๆ
1. ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 400 × 12

จํานวน

4,800 บาท
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม
รวม

325,000 บาท
25,000 บาท

1. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

5,000

บาท

2. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร/ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

จํานวน

20,000

บาท

คาใชสอย

รวม

150,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล ตามอํานาจหนาที่
เชน คาเย็บหนังสือ , คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารหรือสิ่งพิมพตางๆ
คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้
จํานวน
50,000 บาท
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการสงพนักงานสวนตําบล / พนักงานจาง
เขารับการฝกอบรมและสัมมนา
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน / พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาที่พักภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ จนท.ทองถิ่น ฉ. 3 พ.ศ.2559)
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 122 ลําดับที่ 4 )
คาวัสดุ

รวม

1. คาวัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน เชน กระดาษ ,หมึก ,ปากกา
,ดินสอ , หมึกเครื่องถายเอกสาร,แฟม,กาว,น้ํายาลบคําผิด,ตรายาง,ซอง,คลิป,เครื่องเย็บกระดาษ
เครื่องตัดกระดาษ , น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
2. คาวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษบันทึกขอมูล
แผนจัดเก็บขอมูล หมึกสําหรับเครื่องพิมพ และคาจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เปนตน

จํานวน

150,000 บาท
100,000

บาท

50,000

บาท
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1. ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตูๆละ 5,900 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(เปนไปตามแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 168 ลําดับที่ 7 )

รวม
รวม

11,800 บาท
11,800 บาท

จํานวน

11,800 บาท

จํานวน

11,800

บาท

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม
รวม
รวม

198,720 บาท
198,720 บาท
198,720 บาท

ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1 อัตรา
1. เงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 15,060 ×12

จํานวน

180,720 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับพนักงานสวนตําบล กรณีเลื่อนระดับ
เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการ
หรือหนังสือสั่งการทางราชการ จํานวน 1 อัตรา
1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 ×12

จํานวน

18,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม
รวม
รวม

228,840 บาท
228,840 บาท
228,840 บาท

จํานวน

221,760 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับพนักงานสวนตําบล กรณีเลื่อนระดับ
เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการ
หรือหนังสือสั่งการทางราชการ
1. เงินเดือนเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธาณะภัย จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 590×12

7,080 บาท

ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1 อัตรา
1. เงินเดือนเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธาณะภัย เดือนละ 18,480×12

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระวังอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน แก อปท.

รวม
รวม
รวม

จํานวน

416,000 บาท
230,000 บาท
50,000 บาท

50,000

บาท

คาใชสอย
รวม
180,000 บาท
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานดานรักษาความสงบภายใน
1. โครงการซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
เพื่อชี้แจงสรางความเขาใจมาตรการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของจนท.ทองถิ่น พ.ศ.2557)
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 137 ลําดับที่ 5 )
2. โครงการฝกอบรมหรือฝกทบทวน อปพร.
จํานวน
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมหรือฝกทบทวน อปพร.
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการ อปพร. พ.ศ. 2553)
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 138 ลําดับที่ 10 )
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
(1.) เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF /FM ชนิดมือถือ 5 วัตต
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF /FM ชนิดมือถือ 5 วัตต
จํานวน 9 ตัวละ ๆ 1,2000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.1 ขนาดกําลังสง 5 วัตต ประกอบดวย
- ตัวเครื่อง แทนชารท แบตเตอรี่ 1 กอน เสายาง เหล็กพับ
(2.) เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF /FM ชนิดประจําที่ ขนาด 10 วัตต
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF /FM ชนิดประจําที่ ขนาด 10 วัตต
จํานวน 1 ตัวละๆ 28,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
2.1 ขนาดกําลังสง 10 วัตต และ 40 วัตต ประกอบดวย
- ตัวเครื่อง เพาเวอรซัพพลาย ไมโครโฟน
ประเภทครุภัณฑอื่น (ครุภัณฑดับเพลิง)

รวม
รวม

186,000 บาท
186,000 บาท

จํานวน

136,000 บาท

จํานวน

108,000

บาท

จํานวน

28,000

บาท

รวม

(1.) หัวฉีดดับเพลิง (แบบดามปน)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง (แบบดามปน) จํานวน 1 อัน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขอตอสายดับเพลิง ขนาด 1.5"
- สามารถปรับปริมาณน้ําได 4 ระดับ
- สามารถปรับชนิดของน้ําได 3 ระดับ
- มีคันโยก เปด - ปดน้ํา (แบบบอลวาลว หรือดีกวา)
- ตามมาตรฐาน มอก. หรือไดรับการจดทะเบียน หรือผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 หรือไดรับการรับรองจากสถาบันกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(2.) ชุดสายดับเพลิงกงลอ (Hose reel) พรอมฐาน สําหรับติดตั้งบนรถดับเพลิง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดสายดับเพลิงกงลอ (Hose reel) พรอมฐาน สําหรับติดตั้งบนรถดับเพลิง
จํานวน 1 ชุดละๆ 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ชุดกงลอพรอมสายยางสงน้ําขนาด 1 นิ้ว ยาว 30 เมตร (100 ฟุต)
- หัวฉีดปรับฝอยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
- ทางน้ําเขาระบบสวมเร็ว - พรอมอุปกรณในการติดตั้ง

50,000 บาท
20,000

บาท

30,000

บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
1. เงินเดือน ผอ.กองการศึกษา ฯ เดือนละ 35,220 ×12
2. เงินเดือนครูผูดูแลเด็ก จํานวน 9 อัตรา
2.1 เงินเดือนครูผูดูแลเด็ก เดือนละ 376,500 x 4 = 1,506,000 บาท
2.2 เงินเดือนครูผูดูแลเด็ก เดือนละ 355,400 x 5 = 1,777,000 บาท

รวม
รวม
รวม

5,961,000 บาท
5,274,400 บาท
5,274,400 บาท

รวม

3,705,640 บาท

จํานวน
จํานวน

เงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
รวม
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับพนักงานสวนตําบล กรณีเลื่อนระดับ
เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการ
หรือหนังสือสั่งการทางราชการ
1. เงินเพิ่ม ผอ.กองการศึกษา ฯ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,630 ×12 = 19,560 บาท
2. เงินเพิ่มครูผูดูแลเด็ก จํานวน 9 อัตรา
เดือนละ 1,450 x 9 x 12 = 156,600 บาท
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานที่ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด
1. ผอ.กองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500×12 = 42,000 บาท

422,640
3,283,000

บาท
บาท

176,160 บาท

จํานวน

42,000 บาท

เงินวิทยฐานะ
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะครูผูดูแลเด็กที่ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด
1. คาวิทยฐานะ ค.ศ. 3 จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600×2x12 = 134,400 บาท
2. คาวิทยฐานะ ค.ศ. 2 จํานวน 7 อัตรา เดือนละ 3,500 x 7 × 12 = 294,000 บาท

428,400 บาท

คาตอบแทนพนักงานจางผูดูแลเด็ก(พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 5 อัตรา
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกครูผูดูแลเด็ก เงินเดือนประจําป
1. เงินเดือนผูดูแลเด็ก เดือนละ 14,970 x 5 x 12

จํานวน

898,200 บาท

เงินที่จายเพิ่มสําหรับผูดูแลเด็ก(พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
เพื่อจายเปนเงินที่จายเพิ่มเงินปรับปรุงสําหรับ (ผูดูแลเด็ก)
1. พนักงานจางตามภารกิจ เดือนละ 2,000 × 12

จํานวน

24,000 บาท
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งบดําเนินงาน

รวม

664,600

บาท

รวม

95,000

บาท

1. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
และพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

5,000

บาท

2. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร/ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา/ครูผูดูแลเด็ก
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ

จํานวน

90,000

บาท

คาตอบแทน

คาใชสอย

รวม

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ
1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็ก 120 คน
คนละๆ 1,700 บาท (120 คน X 1,700 บาท)
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 61 )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 132 ลําดับที่ 11 )
“ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น”
2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สําหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3 -5 ป) จํานวน 120 คน ดังรายการตอไปนี้
2.1 คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท / ป (200 x 120) = 24,000 บาท
2.2 คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท / ป (200 x 120) = 24,000 บาท
2.3 คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท / ป (300 x 120) = 36,000 บาท
2.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท / ป (430 x120) = 51,600 บาท
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3 / ว 1658 ลว. 22 มี.ค. 59 )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 132 ลําดับที่ 11 )
“ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น”

409,600 บาท

204,000

บาท

135,600

บาท
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3. โครงการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้
จํานวน
50,000
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการสงพนักงานสวนตําบล / พนักงานจาง
พนักงานจาง เขารับการฝกอบรมและสัมมนา
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน / พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาที่พักภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ จนท.ทองถิ่น ฉ. 3 พ.ศ.2559)
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 122 ลําดับที่ 4 )

บาท

4.โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
-เพื่อใชเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บาท

20,000

(เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 )

(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 133 ลําดับที่ 14 )

คาวัสดุ

รวม

160,000 บาท

1. คาวัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน เชน กระดาษ ,หมึก ,ปากกา
,ดินสอ , หมึกเครื่องถายเอกสาร,แฟม,กาว,น้ํายาลบคําผิด,ตรายาง,ซอง,คลิป,เครื่องเย็บกระดาษ
เครื่องตัดกระดาษ , น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

50,000

บาท

2. คาวัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุที่ใชทําความสะอาด
เชน ไมกวาด ชอน ชาม ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ําดื่ม ฯลฯ และอุปกรณอื่น ๆ

จํานวน

70,000

บาท

3. คาวัสดุการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน สมุดบัญชีเรียกชื่อ
สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก ,ตรายาง, ปากกา,ดินสอ, ยางลบ ,กระดาษ A 4 ฯลฯ

จํานวน

40,000

บาท
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวม
รวม

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
จํานวน
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ จํานวน 1 หนวย
โดยมีคุณลักษณะอยางไดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Mamory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz
และมีหนวยประมวลผลดานกราฟฟก (Graphics Processing uniy) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Mamory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi -Fi (IEEE 802.11b , g , n, ac) และ Bluetooth
(เปนครุภัณฑในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563 )
(เปนไปตามแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 180 ลําดับที่ 9 )

22,000 บาท
22,000 บาท
22,000 บาท
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวม
รวม
รวม

2,988,030 บาท
1,518,030 บาท
617,400 บาท

รวม

900,630 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ
1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)ตําบลแกงศรีภูมิ
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน จํานวน 120 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน
1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแกงศรีภูมิ (120 คน x 21 บาท x 245 วัน)
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3924 ลว. 8 ก.ค. 64 )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 131 ลําดับที่ 1 )
“ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น”

คาวัสดุงานบานงานครัว

คาอาหารเสริม (นม)
จํานวน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง จํานวน 120 คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแกงศรีภูมิ ( 120 คน x 7.37 บาท x 260 วัน)
(เปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64 )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 131 ลําดับที่ 2 )
“ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น”

229,950 บาท

คาอาหารเสริม (นม)
รวม
สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ในระดับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1- ป.6 จํานวน 260 วัน
(จํานวน 52 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน เวนวันเสาร - อาทิตย) ดังนี้
(1) โรงเรียนบานนาดินดํา (65 คน x 7.37 บาท x 260 วัน)
จํานวน
(2) โรงเรียนบานสวนปอ (85 คน x 7.37 บาท x 260 วัน)
จํานวน
(3) โรงเรียนบานแกงศรีภูมิ (200 คน x 7.37 บาท x 260 วัน)
จํานวน
(เปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64 )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 131 ลําดับที่ 2 )
“ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น”

670,680 บาท

124,560
162,880
383,240

บาท
บาท
บาท
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งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวม
อุดหนุนโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกงศรีภูมิ
จํานวน 3 โรงเรียน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในระดับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก
อาหารกลางวัน จํานวน 3 โรงเรียน ป.1– ป.6 จํานวน 200 วันในอัตราคนละ 21 บาท ดังนี้
(2.1) โรงเรียนบานนาดินดํา ( 65 คน x 21 บาท x 200 วัน)
จํานวน
(2.2) โรงเรียนบานสวนปอ (85 คน x 21 บาท x 200 วัน)
จํานวน
(2.3) โรงเรียนบานแกงศรีภูมิ (200 คน x 21 บาท x 200 วัน)
จํานวน
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 61 )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 131 ลําดับที่ 1 )
“ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น”

1,470,000 บาท
1,470,000 บาท

273,000
357,000
840,000

บาท
บาท
บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน แก อปท. ดังนี้
1.คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีสิทธิ์ไดรับคาตอบแทน เพื่อเปนคาปวยชดเชย
การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
5,000 x 2 x 12
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ อปท.
และการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562 ลว. 19 เม.ย. 62 )

คาวัสดุ
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑตาง ๆ เชน น้ํายาพนหมอกควัน
,ทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํายุงลาย เปนตน

รวม
รวม
รวม
จํานวน

รวม
จํานวน

190,000 บาท
190,000 บาท
120,000 บาท
120,000

บาท

70,000 บาท
70,000

บาท
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวม
รวม
รวม

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ
1. โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขและแมว บา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินตามโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขและแมวบา
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0810.5 / ว 0994 ลว. 24 ก.พ. 60 )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 111 ลําดับที่ 8 )

คาวัสดุ
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมว เปนตน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม
จํานวน

รวม
รวม

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
จํานวน
-อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม
กับปญหาและบริบทของพื้นที่
เพื่อจายใหแกหมูบาน จํานวน 8 หมูบาน ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงศรีภูมิ
“ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น”

210,000 บาท
50,000 บาท
20,000 บาท

20,000

บาท

30,000 บาท
30,000

บาท

160,000 บาท
160,000 บาท
160,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม
รวม
รวม

1,579,220 บาท
1,393,320 บาท
1,393,320 บาท

ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4 อัตรา
1. เงินเดือน ผอ.กองสวัสดิการฯ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 15,430 ×12
2. เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 34,680 × 12
3. เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 33,000 × 12
4. เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 23,520 ×12

จํานวน

1,279,560 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับพนักงานสวนตําบล กรณีเลื่อนระดับ
เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการ
หรือหนังสือสั่งการทางราชการ
1. เงินเดือน ผอ.กองสวัสดิการฯ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,630 ×12
2. เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,630 × 12
3. เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,580 × 12
4. เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,140 × 12

รวม

เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานที่ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด
1. ผอ.กองสวัสดิการฯ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500×12

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

185,160
416,160
396,000
282,240

บาท
บาท
บาท
บาท

71,760 บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

19,560
19,560
18,960
13,680

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท
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งบดําเนินการ
คาใชสอย

รวม
รวม

180,000 บาท
180,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะiรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ
1. โครงการสงเคราะหรถรับ - สง เด็กยากไร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. แกงศรีภูมิ
จํานวน
150,000
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินตามโครงการสงเคราะหรถรับ - สง เด็กยากไร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. แกงศรีภูมิ
(เปนไปตามพระราชบัญญัติการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 17 (27)
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 133 ลําดับที่ 1 )
2. โครงการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาองคความรู จํานวน
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินตาม โครงการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมดานการพัฒนาองคความรูดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อใหความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ )
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 116 ลําดับที่ 6 )

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1. ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 1 ตูๆละ 5,900 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(เปนไปตามแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 168 ลําดับที่ 7 )

30,000

บาท

บาท

รวม
รวม

5,900 บาท
5,900 บาท

จํานวน

5,900 บาท

จํานวน

5,900

บาท
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวม
รวม
รวม

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานดานความเขมแข็งของชุมชน
1. โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ,แผนดําเนินงาน เพื่อนําแผนพัฒนาทองไปสูปฏิบัติ
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.2 / ว 0600 ลว.29 ม.ค. 59 )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 121 ลําดับที่ 2 )

45,000 บาท
45,000 บาท
45,000 บาท

20,000

บาท

2. โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัด
จํานวน
5,000
ประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชน และสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ การจัดทําแผนการศึกษา แผนเศรษฐกิจพอเพียง
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา ) เพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดทําสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน
และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัด ประชุมประชาคมอื่นๆ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4 / ว 856 ลว. 12 มี.ค. 53 )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 121 ลําดับที่ 1 )

บาท

3.โครงการอบรมสงเสริมความรูเพื่อเสริมสรางพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมสงเสริมความรูเพื่อเสริมสรางพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0890.4 / ว 3992 ลว. 2 ต.ค. 56 )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 123 ลําดับที่ 1 )

บาท

20,000
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งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราขการ

รวม
รวม
รวม

70,000 บาท
70,000 บาท
70,000 บาท

1. อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเลย (กลุมงานความมั่นคง)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการ
ปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การแกไขปญหายาเสพติดและสงเสริม
ประชาธิปไตยความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชน ประจําป 2565

30,000

บาท

2. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูหลวง โดยศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
จํานวน
ยาเสพติด อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอภูหลวง ประจําป พ.ศ. 2565

40,000

บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
1. คาใชจายในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมกิจกรรมวันเด็ก
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมวันเด็ก

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูหลวง
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําป 2565
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย

รวม
รวม
รวม

72,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000

บาท

รวม
รวม

42,000 บาท
42,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ

รวม
รวม
รวม

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

รวม
รวม
รวม

220,000 บาท
220,000 บาท
220,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
1. คาใชจายในการเขารวมกิจกรรมประเพณี งานพญาชาง - นางผมหอม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารวมกิจกรรมประเพณี งานพญาชาง – นางผมหอม
อําเภอภูหลวง ครั้งที่ 22 ประจําป 2565

จํานวน

220,000 บาท

จํานวน

100,000

บาท

2. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีวัดถ้ําดินลาย
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีวัดถ้ําดินลาย

จํานวน

20,000

บาท

3. คาใชจายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2565
เพื่อจายเปนคาใชจายในการในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต

จํานวน

50,000

บาท

4. คาใชจายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจําป 2565
เพื่อจายเปนคาใชจายในการในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

จํานวน

50,000

บาท

1. คาวัสดุกีฬา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณทางการกีฬา เชน ตะกรอ วอลเลยบอล
ฟุตบอล เปตอง ตาขายตะกรอ ตาขายวอลเลยบอล ตาขายฟุตบอล ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมและทองถิ่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูหลวง
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสงเสริมการทองเที่ยวและสงเสริมผลิตภัณฑสินคา
OTOP ประจําป 2565

รวม
รวม
รวม
จํานวน

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
20,000

บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม
รวม
รวม

ประเภทเงินเดือนขาราชการพนักงานสวนทองถิ่น
รวม
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3 อัตรา
1. เงินเดือนผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 40,260 × 12
จํานวน
2. เงินเดือนหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 15,430 × 12 จํานวน
3. เงินเดือนนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 29,680 × 12
จํานวน
เงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับพนักงานสวนตําบล กรณีเลื่อนระดับ
เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการ
หรือหนังสือสั่งการทางราชการ
1. ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,660 × 12
2. หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,580 × 12
3. นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,420 × 12

รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน

2,123,960 บาท
1,818,960 บาท
1,818,960 บาท
1,024,440 บาท
483,120
185,160
356,160

บาท
บาท
บาท

55,920 บาท

19,920
18,960
17,040

บาท
บาท
บาท

เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานที่ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด
1. ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500×12 = 42,000 บาท
2. หัวหนาฝายชาง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 × 12 = 18,000 บาท

รวม

60,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา
1. ผูชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 12,940 × 12
2. ผูชวยชางโยธา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 12,810 × 12
3. พนักงานสูบน้ําไฟฟา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 10,000 × 12
4. พนักงานสูบน้ําไฟฟา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 10,000 × 12
5. พนักงานสูบน้ําไฟฟา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 10,000 × 12

รวม

669,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มที่จายเพิ่มสําหรับพนักงานจางตามภารกิจ
เพื่อจายเปนเงินที่จายเพิ่มสําหรับพนักงานจางตามภารกิจ
กรณีเลื่อนคาตอบแทน จํานวน 2 อัตรา
1. ผูชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 400 × 12
2. ผูชวยชางโยธา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 400 × 12

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม

จํานวน
จํานวน

155,280
153,720
120,000
120,000
120,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9,600 บาท

4,800
4,800

บาท
บาท
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม
รวม

305,000 บาท
20,000 บาท

1. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

10,000

บาท

2. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร/ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ

จํานวน

10,000

บาท

คาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อเปนคาใชจายในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล ตามอํานาจหนาที่
1. คาเย็บหนังสือ , คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารหรือสิ่งพิมพตางๆ
คาออกแบบ ,รับรองแบบ , คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ

รวม

215,000 บาท

รวม

185,000 บาท

จํานวน

185,000

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
1. โครงการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้
จํานวน
30,000
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการสงพนักงานสวนตําบล / พนักงานจาง
พนักงานจาง เขารับการฝกอบรมและสัมมนา
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน / พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาที่พักภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
(เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ จนท.ทองถิ่น ฉ. 3 พ.ศ.2559)
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 122 ลําดับที่ 4 )

คาวัสดุ
1. คาวัสดุอื่น (ประปา)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณระบบประปาที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
อบต. แกงศรีภูมิ และของหมูบาน หมู 1 - 8

บาท

บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

70,000

บาท
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งานกอสราง
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ อปท.
ใหกลับมาใชงานไดตามปกติ
1. คาซอมแซมถนนลูกรัง
หมู 1 - 8
2. คาซอมแซมถนนหินคลุก หมู 1 - 8

คาวัสดุ
1. คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุสําหรับ
1.1 การซอมแซมไฟฟาในสํานักงาน อบต.และไฟฟาสาธารณะ หมู 1 - 8
1.2 การซอมแซมหอกระจายขาวหมูบาน หมู 1 - 8
2. คาวัสดุอุปกรณกอสราง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกอสรางเพื่อใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ

รวม
รวม
รวม

2,354,400 บาท
635,400 บาท
200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน
จํานวน

100,000
100,000

บาท
บาท

รวม

435,400 บาท

รวม

335,400 บาท

จํานวน
จํานวน

285,400
50,000

บาท
บาท

จํานวน

100,000

บาท
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งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

รวม
รวม

1,719,000 บาท
1,719,000 บาท

รวม

1,397,000 บาท

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 3 หมูที่ 1 บานฟากเลย
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กวาง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
( เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการพัสดุจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตามแบบแปลน อบต. แกงศรีภูมิกําหนด )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 84 ลําดับที่ 51 )

139,000

บาท

2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายหวยปูเตน หมูที่ 1 บานฟากเลย
ปริมาณงาน ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
( เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการพัสดุจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตามแบบแปลน อบต. แกงศรีภูมิกําหนด )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 81 ลําดับที่ 42 )

58,000

บาท

3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายหนองสองหอง หมู 3 บานใหมพัฒนา
ปริมาณงาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.7 เมตร
( เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการพัสดุจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตามแบบแปลน อบต. แกงศรีภูมิกําหนด )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 81 ลําดับที่ 42 )

199,000

บาท

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเลา หมู 4 บานแกงศรีภูมิ
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กวาง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
( เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการพัสดุจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตามแบบแปลน อบต. แกงศรีภูมิกําหนด )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 93 ลําดับที่ 119 )

103,000

บาท
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5. โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน
เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู 4 บานแกงศรีภูมิ
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กวาง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
( เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการพัสดุจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตามแบบแปลน อบต. แกงศรีภูมิกําหนด )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 93 ลําดับที่ 121 )

98,000

บาท

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวยขอนติ้ว หมู 5 บานนาดินดํา
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กวาง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
( เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการพัสดุจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตามแบบแปลน อบต. แกงศรีภูมิกําหนด )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 96 ลําดับที่ 143

200,000

บาท

7. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน
เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานหวยน้ําอุน
ปริมาณงาน ขนาดวาง 0.40 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร
( เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการพัสดุจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตามแบบแปลน อบต. แกงศรีภูมิกําหนด )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 82 ลําดับที่ 43 )

200,000

บาท

8. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายโคกสระ หมูที่ 7 บานสวนปอ
ปริมาณงาน ขนาดถนน กวาง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
( เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการพัสดุจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตามแบบแปลน อบต. แกงศรีภูมิกําหนด )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 81 ลําดับที่ 42 )

28,000

บาท

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวยไมเกลือ หมู 7 บานสวนปอ
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กวาง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร
( เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการพัสดุจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตามแบบแปลน อบต. แกงศรีภูมิกําหนด )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 102 ลําดับที่ 190 )

172,000

บาท
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10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายภูปาขา หมูที่ 8 บานหนองขอนแกน
ปริมาณงาน
ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,605 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
( เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการพัสดุจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตามแบบแปลน อบต. แกงศรีภูมิกําหนด )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 81 ลําดับที่ 42 )

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

รวม

1. โครงการเจาะบอประปาบาดาลหมูบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเจาะบอประปาบาดาลหมูบาน หมูที่ 2 บานเทพนิมิตร
ปริมาณงาน งานขุดเจาะบอบาดาล,งานเครื่องสูบน้ําพรอมตูควบคุม,งานระบบทอสูบ - สงน้ํา
( เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการพัสดุจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตามแบบแปลน อบต. แกงศรีภูมิกําหนด )
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 79 ลําดับที่ 22 )

ประเภทเงินคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

จํานวน

200,000

บาท

222,000 บาท
222,000

บาท

100,000 บาท

1. เงินคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
เพื่อจายเปนเงินคาเงินคาชดเชยสัญญาแบบปรับคาได
( เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2 / ว 110 ลว. 5 มี.ค. 61
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ไวในสัญญากอสราง
เปนไปตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2 / ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 )
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
1. คาวัสดุการเกษตร
เปนคาใชจาย ดังรายการตอไปนี้
1.1 คาวัสดุอุปกรณ ไมดอกไมประดับ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับตกแตงปรับปรุงภูมิทัศน
ในเขตรับผิดชอบของ อบต. แกงศรีภูมิ
1.2 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพันธสัตวปกและสัตวน้ํา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพันธสัตวปกและสัตวน้ํา
2. คาวัสดุอื่น
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาที่อยู
ในความดูแลของ องคการบริหารสวนตําบลแกงศรีภูมิ

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑการเกษตร

รวม
รวม
รวม

330,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท

รวม

100,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

รวม
รวม

130,000 บาท
130,000 บาท

รวม

130,000 บาท

1. จัดซื้อปมน้ําบาดาล (ซัมเมิรส) ปมน้ําแบบจมน้ํา
จํานวน
50,000
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมน้ําบาดาล (ซัมเมิรส) ปมน้ําแบบจมน้ํา
รายละเอียดสินคา
- ขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา พรอมกลองควบคุม
(ราคาตามมาตรฐานทองตลาดทั่วไป เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักมาตรฐานงบประมาณ)
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 181 ลําดับที่ 15 )

บาท

79
2. เครื่องพนหมอกควันแบบละอองฝอย (ULV)
จํานวน
80,000
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควันแบบละอองฝอย (ULV)
พรอมอุปกรณประจําเครื่อง จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เครื่องยนต เบนซิน 2 จังหวะ ระบายความรอนดวยอากาศ
- ขนาด (กวางxยาวxสูง) 41x43x48 ซม.
- กําลังเครื่องยนต 2 แรงมา
- สวนผสมน้ํามันเครื่อง:น้ํามันเบนซิน 1:50 (ระยะเริ่มใชเครื่อง 1:25)
- ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิง เบนซินธรรมดา ผสมน้ํามันเครื่อง
- ระบบสตารท/ระบบจุดระเบิด แบบมือจับมีลานมวนกลับ
- การใชเชื้อเพลิง(ผสม2 จังหวะ)ประมาณ 0.85ลิตร/ชั่วโมง
- ปมลมโรตารี่ ปลอดการบํารุงรักษา
- ปริมาณลมจากปมโรตารี่ 35 ลบ.ม/ชม.
- ความเร็วลมที่หัวฉีดประมาณ 200 เมตร/วินาที
- ขนาดถังบรรจุน้ํายา 3 ลิตร *
- ขนาดถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง 0.7 ลิตร *
- น้ําหนักเครื่องเปลา (ไมรวมน้ํายา) 12.6 กก. *
- ขนาดละออง (VMD) เล็กกวา30 ไมโครเมตร
- พิสัยการพนตามลม พนไดไกล50-100 เมตร
อุปกรณมาตรฐาน
– ชุดหัวฉีดเบอร 30, 45, 58 และ 84
– ชุดเครื่องมือ
– กรวยเพิมน้ํามันเชื้อเพลิง
– กรวยเติมสารเคมี
– คูมือการใชเครื่อง
(ราคาตามมาตรฐานทองตลาดทั่วไป เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักมาตรฐานงบประมาณ)
(เนื่องจากเปนการบริการสาธารณะเปนการบริการประชาชนจึงไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาบํารุงรักษาซอมแซม
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลแกงศรีภูมิ

บาท

รวม
รวม
รวม

100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

รวม
จํานวน

100,000 บาท
100,000 บาท

