
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกุศกร

อําเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,242,752 บาท
งบกลาง รวม 8,242,752 บาท

งบกลาง รวม 8,242,752 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย   และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
. ประกันสังคม พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง
พนักงานจ้าง  เงินเพิ่มคาครองชีพ  คาจ้างชั่วคราว  โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22 มกราคม 2557  และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81   ลง
วันที่  10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสพอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง   โดยคํานวณใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม) ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,600,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตาม
ข้อ 18 (2)     แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น          พ.ศ. 2548   ที่ได้ดําเนินการมากอนใช้ฐานข้อมูล
จํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยคํานวณจากอัตรา
เฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้
บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ     โดย
ดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจถาย
โอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542

วันที่พิมพ : 3/8/2564  10:01:46 หน้า : 2/52



เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,836,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปได้รับ
เบี้ยความพิการ คนละ 800 บาท ตอเดือน ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ปี คนละ 1,000 บาท ตอเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ได้ดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการ  ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการ
ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสแกผู้
ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและ   ทําการวินิจฉัยแล้วและมีความ
เป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพ  เลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยยังชีพคนละ 500 ตอเดือนครบทั้ง12เดือน เป็นการดําเนินการ
ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานายฯ      พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น  หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่  12 มีนาคม 2545  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่  15 กรกฎาคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  6 มิถุนายน  2559

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 290,952 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ .ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ  2   ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี และมิให้นํา
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมา
รวมคํานวณ และเพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จ บํานาญให้กับข้า
ราชการสวนท้องถิ่นทีมีสิทธิได้รับ จํานวน  1 ราย
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแกความตาย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ
. 2559  พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
.2535  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765  ลง
วันที่        3  มิถุนายน  2537   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0312/ว 1095 ลงวัน
ที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจายเงินเดือนและเงินชวยพิเศษใน
กรณีพนักงานเทศบาลถึงแกความตาย

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,173,360 บาท

งบบุคลากร รวม 4,482,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และ
หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
 (1)เงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน   (2)เงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน 
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง     แยกรายละเอียด ดังนี้      
(1)เงินประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 คน    ในอัตราเดือนละ 1,750
(2)เงินประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน  ในอัตราเดือนละ 880

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และหนังสือ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
 (1)เงินตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 คน ในอัตราเดือนละ  1,750  (2)เงินตอบแทนพิเศษ รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน  ในอัตราเดือน
ละ 880     

วันที่พิมพ : 3/8/2564  10:01:46 หน้า : 6/52



คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 172,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แยกรายละเอียดดังนี้      
 (1)คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา ในอัตราเดือนละ  7,200 
(2)คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 7,200 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,627,200 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกราย
ละเอียดดังนี้ 
 (1)คาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 11,220
 (2)คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 9,180  
 (3)คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน....16... คน ในอัตราเดือนละ 7,200 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,084,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,726,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2.นักบริหารทั่วไป
3.นักทรัพยากรบุคคล
4.เจ้าพนักงานธุรการ  2  ตําแหนง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อนจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล  1 ต่ําแหนง
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  2 ตําแหนง
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   7,000.- บาท
2. นักบริหารงานทั่วไป   3,500.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 141,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 1 ตําแหนง
1. พนักงานขับรถยนต

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงาจ้าง 1 ตําแหนง
1. พนักงานขับรถยนต

งบดําเนินงาน รวม 2,629,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 352,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯลฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิเบิก
คาเชาบ้านตามระเบียบ ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิตามระเบียบกําหนด ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,610,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ ตางๆ เชน คาเข้าเลม เข้าปกหนังสือ ถายเอกสาร
ตาง ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ และคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม  2563 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย      วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 1,060,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ 
1.จ้างเหมาบริการ 1669
2.จ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน
3.จ้างเหมาเก็บน้ําประปาหมูบ้าน
4. จ้างเหมาบริการชวยงานกิจการสภา
5. จ้างเหมาบริการรถบรรทุกนํา
6. จ้างเหมาบริการชวยงานบริหารบุคคล  และจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย 
1.คารับรอง  10,000.-บาท
2. คาเลี้ยงรับรอง  10,000.-บาท
3. คาใช้จายในการจัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธีตางๆ 5,000
 .-บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการปรับปรุงและดูแลเว็บไซต อบต. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างปรับปรุงโดเมน website และดูแล
เว็บไซต ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกรายรับ – 
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรมและสัมนาและลง
ทะเบียน  ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อพวงมาลา พวงมาลัยชอ
ดอกไม้ ดอกไม้สด และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ

คารางวัดที่ดินสาธารณะประโยชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการรังวัดที่ดินสาธารณะ
ประโยชน 

คาลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมสัมนา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลขาวสาร กกหมายเบื้องต้นที่
ประชาชนควรรู้

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อ
มูล กฏหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ ( ปรากกในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 94)

โครงการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ( กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วางและกรณี
คณะกรรมการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม ) ตามหนังสือที่มท
 0808.2/ว.3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 94 )

โครงการสงเสริมศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกพนักงานสวนตําบล
พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมศักยภาพคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างประชาชนทั่วไป ( ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท
 08 8.2/ ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 100 )

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหารพนักงานสวนตําบล
พนักงานจ้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผู้
บริหารพนักงานจ้างสวนตําบลและพนักงานจ้าง ( ตามหนังสือดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่  30 มิถุนายน 2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  2561-2565  หน้า 84 )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินอื่น ๆ ฯลฯ เพื่อให้
สามารถใช้งานตามปกติ
-รถยนตสวนกลาง  67,200.-
-รถบรรทุกน้ํา     15,300.-
-รถพยาบาลฉุกเฉิน 1669   11,100.-
( ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน  2564 )
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ค่าวัสดุ รวม 252,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ   ดัดแปลง   ตอเติม     หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก     เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร   เก้าอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา   ตรา
ยาง  ขาตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพ
เขียน  แผนที่   พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ    แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ  มูลี่  มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง   กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก   กระดาษ   หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท  เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก    เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณา   สิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ   ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 152,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ
- รถยนตสวนกลาง  48,600.-
-รถบรรทุกน้ํา   54,200.-
รถกู้ชีพ 1669  48,600.-
- เครื่องจักรกลและเครื่องตัดหญ้า 1,000.-
(ตาหนังสือ ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 )

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย วัสดุที่ใช้
ประจํารถกู้ชีพ  1669  หรือวัสดุตาง ๆ ฯลฯ ( ตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลว 28 พฤษภาคม 2564 รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย )

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขยายรูป โป
รเตอร  ป้ายไวนิล และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ  ( ตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลว 28 พฤษภาคม 2564 รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย )
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง   สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM  
คัตซีทฟีดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ   (Printer Switching Box)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
 ( ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว
 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย )
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 415,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ทําการ อบต. และที่อยูในความรับ
ผิดชอบของ อบต. ( ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลว 30 มิถุนายน 2564 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565  )

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท อบต 
-คาโทรศัพทภายในสํานักงาน  5,000.-
-คาโทรศัพทกู้ชีพ  (1669) 5,000.-
(ตามหนังสือดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3749 ลว 30
 มิถุนายน 2564 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น )

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลกุศกร
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้
ระบบอินเตอรเน็ต คาธรรมเนียมในการให้บริการตางๆ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 43,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,300 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ระดับ XGA  
ขนาด 3,500 ANSI Lumens   1 เครื่อง
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ( ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ) 
1. เป็นเครื่องฉายาภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
2. ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel  หรือระบบ DLP
3. ระดับ XGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพ
4. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้น
ต่ํา (ANSI Lumens )
5. มัลติมีเดียโปรเจคเตอร มีชื่อเรียกในชื่ออื่น ๆ เชน วีดีโอ
โปรเจคเตอร ดาต้าโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพ จากสัญญาณ
คอมพิวเตอร เป็นต้น 
6. มัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ระดับ XGA  
ขนาด 3,500 ANSI Lumens  

จอรับภาพ  ชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 15,300 บาท

เพื่อจัดซื้อ จอรับภาพ  ชนิดมอเตอรไฟฟ้า   ขนาดเส้นทแยง
มุม 120 นิ้ว      1  เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ( ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ )  
1. ขนาดเส้นทแยงมุม  ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72x96
  นิ้ว หรือ 84x84 นิ้ว  หรือ 89x92 นิ้ว หรือ 6x8 ฟุต หรือ 7x7
 ฟุต
2. จอม้วนเก็บในกลองได้ บังคับ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตซ หรือ
รีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลลต 50 เฮิรตซ)   
หมายเหตุ : ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (คาโดย
ประมาณ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนตามโครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุตามโครงการอุดหนุศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอ
ตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 615,000 บาท
งบบุคลากร รวม 615,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 615,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 369,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน นักวิเคราะหนโยบายและแผน
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 245,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผู้ชวยเจ้าหน้าที่วิเคราะหนโยบายและ
แผน
( ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี อบต.กุศกร  )

งานบริหารงานคลัง รวม 2,244,212 บาท
งบบุคลากร รวม 1,639,212 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,639,212 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,248,672 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
- ผู้อํานวยการกองคลัง
- นักวิชาการเงินและบัญชี
-เจ้าพนักงานพัสดุ
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
( ตั้งตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี  2564-2566 )

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง  ( ตามแผน
อัตรากําลัง  3 ปี  พ.ศ. 2564-2566 )
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 333,960 บาท

เพื่อจายเป็นคอตอบแทนพนักงานจ้าง
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
( ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 2564-2566 )

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 14,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพนักงานจ้าง
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
( ตามแผนอัตรากําลัง 3  ปี  2564-2566  )

งบดําเนินงาน รวม 605,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน  บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงาน
จ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมกอสร้าง  ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการรักษาความ
เจ็บป่วยที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
ในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่
ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ
เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและ
ให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลมีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบลและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการพนักงาน
ท้องถิ่นผู้รับบํานาญปกติตามระเบียบ มท.วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างเหมารายเดือน จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการและคาจ้างเหมารายเดือน
ตางๆ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่น ๆตามระเบียบ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมสัมนาตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ   ดัดแปลง   ตอเติม     หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก     เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร   เก้าอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา   ตรา
ยาง  ขาตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพ
เขียน  แผนที่   พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ    แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ  มูลี่  มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง   กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก   กระดาษ   หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท  เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก    เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณา   สิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ   ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง       คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แก้ว
น้ํา   จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน    หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชนคาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ  กลองและ
ระวิงใสฟิลมภาพยนตร  เครื่องกรอเทป เลนสซูม  กระเปาใส
กล้องถายรูป   พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร  ฟิลม  เม
มโมรี่การด  ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร,วีดี
โอเทป   แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง   สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ   (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น  เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นต้น ฯลฯ

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
( ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 2564-2566 )
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 369,480 บาท

งบบุคลากร รวม 264,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 264,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 264,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
( ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 )

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

คาป่วยการ อปพร.
เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฏหมายวาด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยใช้อัตราคาตอบแทน
ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกิจกรรมวัน อปพร. 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลวันสงกรานต

โครงการสงเสริมสนับสนุนหนวยกู้ชีพตําบลกุศกร (1669) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนหนวยกู้ชีพ
ตําบลกุศกร 1669

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณจราจร เชน กรวย
จราจร  กระบอง ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลตาง ๆ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลกุศกร

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลกุศกร  
(ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว 30
 มิถุนายน 2564 )
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,975,136 บาท

งบบุคลากร รวม 3,380,136 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,380,136 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,046,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและครู
-ผู้อํานวยการกองการศึกษา
-เจ้าพนักงานธุรการ ( กองการศึกษา )
- ครู 4  ตําแหนง
( ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 2564-2566 )

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ( ผู้อํานวยการ
กองการศึกษา ) 
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 2564-2566 )

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาวิทยะฐานะให้กับครู
( ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 2564-2566  )

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,111,656 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ( ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา)
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) 4 ราย
- พนักงานจ้างทั่วไป 1 ราย
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 2564-2566  )

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพนักงานจ้างทั่วไป 
( ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 2564-2566 )

งบดําเนินงาน รวม 595,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นมีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆด้านการศึกษาและอื่นๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 

คาลงทะเบียน อบรม สัมนา ตามโครงการตาง ๆ ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ  เชน   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 80 

โครงการอบรมตอต้านยาเสพติดสร้างความสามัคคีแกเด็กและ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมตอต้านยาเสพติดสร้าง
ความสามัคคีแกเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ( ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 90 )

วันที่พิมพ : 3/8/2564  10:01:47 หน้า : 29/52



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ   ดัดแปลง   ตอเติม     หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก     เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร   เก้าอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา   ตรา
ยาง  ขาตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพ
เขียน  แผนที่   พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ    แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ  มูลี่  มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง   กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก   กระดาษ   หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท  เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก    เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณา   สิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ   ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง  คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง   สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM    
คัตซีทฟีดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ   (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต  (Hard Disk)     แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,205,135 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,182,135 บาท

ค่าใช้สอย รวม 586,195 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชุมผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 81 )

โครงการสงเสริมพัฒนาการครูผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ชวย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมพัฒนาการครูผู้ดูแล
เด็ก/ ครูผู้ชวย  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 80 )

โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 2561-2565 หน้า 81 )

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา ( 3-5 ปี ) จํานวน 45,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 3-5 ปี ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 แหง  จํานวน 40 คน ๆละ 1,130 บาท
-คาหนังสือเรียน  200/คน
-คาอุปกรณแบบเรียน  200/คน
-คาเครื่องแบบนักเรียน 300/คน
-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430/คน
( ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 )
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา ( คารายหัว ) จํานวน 120,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คารายหัว) คาวัสดุจัดการเรียนการสอน จํานวน 71
 คน ๆละ 1,700.-บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล จํานวน 15 คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมุจจลินทารามจํานวน 9  คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดราษฏรสมดี จํานวน20 คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุการาม จํานวน  12 คน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ดวัดบุรีรัฐ   จํานวน  3   คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ดวัดโพธิ์สระปทุม  จํานวน 12  คน
( ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 )

โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6 แหง จํานวน 365,295 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ( อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6
 ศูนย ) จํานวน  245 วัน ๆละ 21  บาท จํานวน 71 คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล  จํานวน  15 คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมุจจลินทาราม  จํานวน  9  คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดราษฏรสมดี  จํานวน   20 คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุการาม   จํานวน  12 คน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ดวัดบุรีรัฐ   จํานวน  3   คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ดวัดโพธิ์สระปทุม  จํานวน 12  คน
( ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 )
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ค่าวัสดุ รวม 595,940 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 595,940 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
1. คาอาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน สําหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ
 จํานวน 3 แหง จํานวน 240 คน ๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
โรงเรียนบ้านกุศกร   จํานวน  115  คน
โรงเรียนบ้านลาดสมดี  จํานวน  65   คน
โรงเรียนบ้านศรีสุข    จํานวน  70
60  คน
2. คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6
 ศูนย จํานวน 71 คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล จํานวน 15 คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมุจจลินทาราม จํานวน 9  คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดราษฏรสมดี  จํานวน   20 คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุการาม จํานวน 12 คน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ดวัดบุรีรัฐ   จํานวน  3   คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ดวัดโพธิ์สระปทุม จํานวน 12  คน
( ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 )

งบเงินอุดหนุน รวม 1,023,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,023,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนโรงเรียนทั้ง 
3 แหง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดให้กับเยาวชน ทั้ง 3 โรงเรียน  
- โรงเรียนบ้านกุศกร   5,000.-บาท
- โรงเรียนบ้านลาดสมดี   5,000.-บาท
- โรงเรียนบ้านศรีสุข  5,000.-บาท
(ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 )
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรง จํานวน 1,008,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ
.จํานวน 3 แหง จํานวน 240 คน ๆละ 21 บาท จํานวน 200 วัน 
- โรงเรียนบ้านกุศกร   จํานวน  115  คน
- โรงเรียนบ้านลาดสมดี  จํานวน  65   คน
- โรงเรียนบ้านศรีสุข    จํานวน  60  คน
( ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 )

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 409,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 229,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง  ได้แก  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง   ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 89 )
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ  คลอรีนผง  และสารส้ม
ใส แบบ 90 %  ฯลฯ วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตาง ๆ
 ฯลฯ สําหรับงานบริบาลตางๆ ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561-2565  หน้า 89 )

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านกุศกร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 91 )

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านจิก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 91 )

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านลาดสมดี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 91 )

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านศรีสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 91 )

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 5 บ้านกุงใหญ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 91 )

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านกุงน้อย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 91 )

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านดอนกลาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 91 )
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 8 บ้านโนนกระโจม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 91 )

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 9 บ้านกุศกร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 91 )

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 684,200 บาท

งบบุคลากร รวม 664,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 664,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 416,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
 นักพัฒนาชุมชน
( ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 )

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 248,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน 
ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน 
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 )

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

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
(ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว 30
 มิถุนายน 2564 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2565 )
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 30,000 บาท

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

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการ อบต.กุศกร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลกุศกร
 (ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565  หน้า 98 )

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมการลดคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3 
Rs

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกิจกรรมการลดและการคัด
แยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตาม
หลัง 3Rs ( Reduce,Reuse,Recycle)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 99 )

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้ําใสกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการคลองสวยน้ําใสกําจัดวัชพืชใน
แหลงน้ําสาธารณะ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 99 )
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 30,000 บาท

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

โครงการประชาคมหมูบ้านและตําบลกุศกร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประชาคมหมูบ้านและตําบลกุ
ศกรเพื่อจัดทําเพิ่มเติมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 100 )

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด( กิจกรรมการฝึกอบรม
อาชีพให้กับกลุมเสี่ยง )

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดกิจกรรมสงเสริมบําบัดฟ้นฟูสงเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แกผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
(ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลว 30
 มิถุนายน 2564 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2565 )

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 233,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 233,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 233,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใช้เงินคืน เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 233,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดใช้เงินคืน  เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ
องคการบริหารสวนตําบลกุศกร 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 20,000 บาท

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

เงินอุดหนุนงานประเพณีแหเทียนพรรษาประจําจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณี
แหเทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้กับหนวยงานอื่น ๆ
/ อบจ / เทศบาล / อบต. ฯลฯ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 83 )

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการงานประเพณีวันเนาวดอนเจ้าปู่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีวันเนาวดอนเจ้า
ปู่ ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 84 )

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประเพณีสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประเพณีวัน
สงกรานต (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 84 )
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,699,085 บาท

งบบุคลากร รวม 1,386,685 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,386,685 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,066,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
-ผู้อํานวยการกองชาง
-นายชางสํารวจ
-เจ้าพนักงานธุรการ
( ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 )

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 252,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
- คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานชางไฟฟ้า )
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
( ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 )

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 25,285 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพนักงานตางๆของพนักงานจ้าง ฯลฯ
- คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานชางไฟฟ้า )
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 )

งบดําเนินงาน รวม 266,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯลฯ
 

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิเบิก
เงินคาเชาบ้านตามระเบียบ ฯลฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างออกแบบ/ควบคุมงาน/รับรองแบบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างออกแบบ แก้ไขแบบ รับรองแบบ หรือควบคุม
งานจ้าง ฯลฯ เกี่ยวกับงานกอสร้างตาง ๆ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 

คาใช้จายในการตรวจคุณภาพน้ํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการตรวจคุณภาพน้ําทั้ง 9  หมูบ้าน
คาลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมสัมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ  ฯลฯเพื่อให้
สามารถใช้งานตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 104,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ   ดัดแปลง   ตอเติม     หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก     เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร   เก้าอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา   ตรา
ยาง  ขาตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพ
เขียน  แผนที่   พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ    แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ  มูลี่  มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง   กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก   กระดาษ   หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท  เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก    เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณา   สิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ   ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า    เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้า      มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟ  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิ
ตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ สําหรับวิทยุ, เครื่องรับ
โทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม    ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง   จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไส
ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน  โถส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร  สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 4,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ (รถจักรยานยนตสวนกลาง )

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชนคาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ  กลองและ
ระวิงใสฟิลมภาพยนตร  เครื่องกรอเทป เลนสซูม  กระเปาใส
กล้องถายรูป   พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร  ฟิลม  เม
มโมรี่การด  ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร,วีดี
โอเทป   แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง   สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ   (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette)  แบบฮารดดิสต  (Hard Disk)  แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล  (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 1,046,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,046,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนางมณเฑียน 
อ้อมนอก หมุที่ 9 บ้านกุศกร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บ้านกุศกร ผิว
จราจร คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 164.00 ตารงเมตร ไหลทางลูกรังตาม
สภาพพื้นที่ เส้นหน้าบ้านนางมณเฑียน อ้อมนอก ( ตามแบบ ท
1-01 แบบมาตรฐานกอสร้างของท้องถิ่น ) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 73)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 จากบ้านกํานันไป 
อบต.

จํานวน 100,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บ้านกุ
งใหญ  ผิวจราจร คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 164.00 ตารงเมตร ไหลทางลูกรังตาม
สภาพพื้นที่ เส้นตรงข้ามบ้านกํานันสุทัศน มีจันทร มา อบต.กุศกร
  ( ตามแบบ ท1-01 แบบมาตรฐานกอสร้างของท้องถิ่น ) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 66 )

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 ไปรองนาฮี จํานวน 100,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บ้านดอน
กลาง ผิวจราจร คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 164.00 ตารงเมตร ไหลทางลูกรังตาม
สภาพพื้นที่  ไปฮองนาฮี ( ตามแบบ ท1-01 แบบมาตรฐานกอ
สร้างของท้องถิ่น ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 67 )
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมูบ้าน  หมูที่ 8 บ้าน
โนนกระโจม จุดที่ 1 จากบ้านนางดี พึ่งพบ ไปบ้านนางประนอม 
ละอองแก้ว

จํานวน 100,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บ้าน
โนนกระโจม ผิวจราจร คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 164.00 ตารงเมตร ไหลทางลูกรังตาม
สภาพพื้นที่ จากบ้านนางดี พึ่งพบ ไปบ้านนางประนอม ละออง
แก้ว ( ตามแบบ ท1-01 แบบมาตรฐานกอสร้างของท้อง
ถิ่น ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 47 )

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมูที่ 4 เส้นข้างบ้านนางอรสา  
ศรีออน

จํานวน 100,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บ้านศรีสุข ผิว
จราจร คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 164.00 ตารงเมตร ไหลทางลูกรังตาม
สภาพพื้นที่ เส้นข้างบ้านนางอรสา ศรีออน ( ตามแบบ ท
1-01 แบบมาตรฐานกอสร้างของท้องถิ่น ) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 66 )

โครงการกอสร้างรั้วสํานักงาน อบต.กุศกร จํานวน 146,000 บาท

โครงการกอสร้างรั้วสํานักงาน อบต.กุศกร
   สูง 1.80 เมตร ยาว 50.00 เมตร ( ตามแบบ อบต.กุศกร
 กําหนด ) 

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา หมูที่ 2 จากหน้าร้านค้าชุมชนถึงสี่
แยกหน้าบ้านนายคําดี

จํานวน 100,000 บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บ้าน
จิก  รางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 34.00 เมตร ฝา
รางกว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.04 เมตร   เส้นร้านค้ากองทุนถึงสี่
แยกพอคํามี  สีละไม ( รายละเอียดตามแบบ ทถ-5-301 แบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 69 )
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา หมูที่ 6 ตอจากบ้านนายสุพจน จํานวน 100,000 บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บ้านกุ
งน้อย รางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 34.00 เมตร ฝา
รางกว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.04 เมตร  ตอจากบ้านนายสุ
พจน (รายละเอียดตามแบบ ทถ-5-301 แบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 66 )

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารอบหมูบ้าน หมูที่ 3  จุดที่ 1 ข้างบ้าน
แมคําป่น สุยะลา ไป บ้านนางหมาสี ชวยจํา มาถนนตระการ - ศรี
เมืองใหม

จํานวน 100,000 บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้าน
ลาดสมดี  รางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 34.00 เมตร ฝา
รางกว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.04 เมตร  ข้างบ้านแมคําป่น สุ
ยะลา ไปบ้าน นางหมาสี ชวยจํา มาถนนตระการ –ศรีเมือง
ใหม (รายละเอียดตามแบบ ทถ-5-301 แบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 44 )

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําเริ่มจากหน้าวัดโพธิ์สระปทุมถึงหน้า
บ้านอดิศักดิ์  เจริญรอย หมูที่ 1

จํานวน 100,000 บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้านกุ
ศกร  รางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 34.00 เมตร ฝา
รางกว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.04 เมตร  เริ่มจากหน้าวัดโพธิ์สระ
ปทุมถึงหน้าบ้านนายอดิศักดิ์ เจริญรอย ( รายละเอียดตาม
แบบ ทถ-5-301 แบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565  หน้า 43 )
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 414,320 บาท

งบบุคลากร รวม 349,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 349,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 349,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
 -นักวิชาการเกษตร
( ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 2564-2566 )

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดอบรมทัศนะศึกษาดูชีพอาชีพด้านการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมทัศนะศึกษาดูงานอาชีพด้าน
การเกษตร 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 75 ) ตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลว 30 มิถุนายน 2564
 ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 2565 )

โครงการอบรมสงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมสงเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 75 ) ตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลว 30 มิถุนายน 2564
 ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 2565 )

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมสงเสริมอาชีพเกษตรกรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 75 ) ตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลว 30 มิถุนายน 2564
 ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 2565 )
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง    อาทิเชน   เคียว สปริงเกลอร(Sprinkler) จอบ
หมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จ
รูป)  กระชัง     ปุย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  อาหารสัตว พืชและสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อ
พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก ( อถล.) เพื่อรักษาสิ่ง
แวดล้อม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษโลก (อถล) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ( ตามหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว 30 มิถุนายน 2564 )

โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณ
ประโยชน ( ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลว
 30 มิถุนายน 2564 ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565 )
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โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพือลดภาวะโลกร้อน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติเพื่อ
ลดภาวะโลกร้อน  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 2561-2565 ) ( ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลว 30 มิถุนายน 2564 ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี 2565 )

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดําริ (อพ.สถ.) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ ( อพ.สถ.) ตามหนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว
 3749 ลว 30 มิถุนายน 2564 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565 )

โครงการอบรมสงเสริมการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมสงเสริมการปลูกหญ้า
แฝก (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า  98 ) ( ตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลว
 30 มิถุนายน 2564 ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565 )
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