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ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

งค รบร รส่วนต บลศ ล ย
ภ พทธมณฑล  จง วดนครปฐม

2



ท นป ธ น บ น บ

. . 2566

1. ถ น ั
1.1

ถ บป
. . 2566

1.1.1 169,773,848.06

1.1.2 203,119,901.90

1.1.3 44,248,690.45

1.1.4 0 0.00

1.1.5 10 984,268.25

1.2 0.00

. . 2565 1 . . 2565

2. บ บป ในปี บป พ. . 2564
2.1 91,994,555.49

ษ 4,454,497.61

2,256,941.75

783,154.39

1,131,664.00

็ ็ 10,345.08

195,900.00

ษ 48,187,138.75

34,974,913.91

2.2 417,068.00

2.3 63,524,633.23
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15,058,060.23

20,842,920.00

18,169,075.87

1,588,762.00

7,865,815.13

ื 0.00

2.4 386,810.00

2.5 ื 8,455,000.00

2.6 0.00

2.7 0.00
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คาแถลงงบประมาณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2566

รบร ร วนต บลศ ล ย
ภ พุทธมณฑล วดน รปฐม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี ร 4,454,497.61 7,200,000.00 21,005,000.00

มวด ธรรม นียม ปรบ แล ใบ
นุญ ต

2,256,941.75 2,543,900.00 2,600,000.00

มวดร ยได้ ทรพย น 783,154.39 900,000.00 900,000.00

มวดร ยได้ ธ รณูปโภ แล
รพ ณชย

1,131,664.00 1,108,500.00 1,210,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด 10,345.08 10,100.00 10,000.00

มวดร ยได้ ทุน 195,900.00 250,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 8,832,502.83 12,012,500.00 25,730,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภ ษี ด รร 48,187,138.75 49,987,500.00 49,690,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

48,187,138.75 49,987,500.00 49,690,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวด น ุด นุน 34,974,913.91 30,000,000.00 35,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

34,974,913.91 30,000,000.00 35,000,000.00

รวม 91,994,555.49 92,000,000.00 110,420,000.00
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2566

2

2564 2565 2566

งบกลาง 15,058,060.23 15,616,600.00 18,359,000.00

งบบุคลากร 20,842,920.00 29,121,780.00 29,616,800.00

งบดา นินงาน 18,169,075.87 25,036,720.00 30,560,700.00

งบลงทุน 1,588,762.00 12,179,900.00 22,943,500.00

งบ งินอุดหนุน 7,865,815.13 8,525,000.00 8,920,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 1,520,000.00 20,000.00

63,524,633.23 92,000,000.00 110,420,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลศาลายา

อาเภอพทธมณฑล  จัง วัดนครปฐม
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริ าร ่วนตาบลศาลายา
อา ภอพทธมณฑล  จัง วัดนครปฐม

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 22,561,800

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 3,511,700

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 18,011,000

แผนงาน าธารณ ข 5,251,900

แผนงาน ังคม ง คราะ 1,315,100

แผนงาน ค ะและชมชน 11,170,500

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชมชน 250,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ 310,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา 28,029,000

แผนงานการ กษตร 200,000

แผนงานการพาณิชย 1,450,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,359,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 110,420,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ นต บ
ุทธ ณฑ ดน ปฐ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 18,359,000 18,359,000
     บ 18,359,000 18,359,000

น้ : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,933,400 1,436,000 5,438,900 227,000 13,035,300
     น ดื น (ฝ่ ื ) 1,487,600 0 0 0 1,487,600

     น ดื น (ฝ่ ป ) 4,445,800 1,436,000 5,438,900 227,000 11,547,700

งบดา นินงาน 4,569,000 360,000 3,467,000 20,000 8,416,000
     ต บแทน 889,000 245,000 772,000 20,000 1,926,000

     ใช้ 2,340,000 115,000 1,940,000 0 4,395,000

     ดุ 600,000 0 335,000 0 935,000

     ธ ณูปโ 740,000 0 420,000 0 1,160,000

งบลงทุน 51,000 0 1,027,500 12,000 1,090,500
     ุ ณฑ 51,000 0 1,027,500 12,000 1,090,500

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 0 20,000
     ื่น 20,000 0 0 0 20,000

รวม 10,573,400 1,796,000 9,933,400 259,000 22,561,800

น้ : 2/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 1,797,700 1,797,700
     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,797,700 1,797,700

งบดา นินงาน 1,369,000 1,369,000
     ต บแทน 294,000 294,000

     ใช้ 595,000 595,000

     ดุ 480,000 480,000

งบลงทุน 345,000 345,000
     ุ ณฑ 345,000 345,000

รวม 3,511,700 3,511,700

น้ : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,005,200 1,742,100 2,747,300
     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,005,200 1,742,100 2,747,300

งบดา นินงาน 565,000 5,618,700 6,183,700
     ต บแทน 105,000 210,000 315,000

     ใช้ 210,000 1,193,000 1,403,000

     ดุ 110,000 4,215,700 4,325,700

     ธ ณูปโ 140,000 0 140,000

งบลงทุน 12,000 248,000 260,000
     ุ ณฑ 12,000 248,000 260,000

งบ งินอุดหนุน 0 8,820,000 8,820,000
     น ุด นุน 0 8,820,000 8,820,000

รวม 1,582,200 16,428,800 18,011,000

น้ : 4/9

12



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,756,900 0 1,756,900
     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,756,900 0 1,756,900

งบดา นินงาน 2,555,000 265,000 2,820,000
     ต บแทน 500,000 0 500,000

     ใช้ 360,000 265,000 625,000

     ดุ 1,695,000 0 1,695,000

งบลงทุน 575,000 0 575,000
     ุ ณฑ 575,000 0 575,000

งบ งินอุดหนุน 0 100,000 100,000
     น ุด นุน 0 100,000 100,000

รวม 4,886,900 365,000 5,251,900

น้ : 5/9
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แผนงานสังคมสง คราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,080,100 1,080,100
     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,080,100 1,080,100

งบดา นินงาน 235,000 235,000
     ต บแทน 235,000 235,000

รวม 1,315,100 1,315,100
แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

รวม

งบบุคลากร 5,140,500 5,140,500
     น ดื น (ฝ่ ป ) 5,140,500 5,140,500

งบดา นินงาน 6,030,000 6,030,000
     ต บแทน 700,000 700,000

     ใช้ 5,030,000 5,030,000

     ดุ 300,000 300,000

รวม 11,170,500 11,170,500

น้ : 6/9
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แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 250,000 250,000
     ใช้ 250,000 250,000

รวม 250,000 250,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน 310,000 310,000
     ใช้ 310,000 310,000

รวม 310,000 310,000

น้ : 7/9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 4,059,000 0 4,059,000
     น ดื น (ฝ่ ป ) 4,059,000 0 4,059,000

งบดา นินงาน 1,497,000 1,800,000 3,297,000
     ต บแทน 585,000 0 585,000

     ใช้ 500,000 200,000 700,000

     ดุ 395,000 1,600,000 1,995,000

     ธ ณูปโ 17,000 0 17,000

งบลงทุน 73,000 20,600,000 20,673,000
     ุ ณฑ 73,000 0 73,000

     ที่ดนแ ่ ้ 0 20,600,000 20,600,000

รวม 5,629,000 22,400,000 28,029,000

น้ : 8/9
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แผนงานการ กษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดา นินงาน 200,000 200,000
     ใช้ 200,000 200,000

รวม 200,000 200,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดา นินงาน 1,450,000 1,450,000
     ใช้ 200,000 200,000

     ดุ 250,000 250,000

     ธ ณูปโ 1,000,000 1,000,000

รวม 1,450,000 1,450,000

น้ : 9/9
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 22,561,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,511,700

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 18,011,000

แผนงานสาธารณสุข 5,251,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,315,100

แผนงานเคหะและชุมชน 11,170,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 250,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 310,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 28,029,000

แผนงานการเกษตร 200,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,450,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,359,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 110,420,000

               โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตาบลศาลายา และโดยอนุมัติ
ของนายอาเภอพุทธมณฑล

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจานวนรวมทังสิน 110,420,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจานวนรวมทังสิน 110,420,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2

องคการบริหารส่วนตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2566
งค รบร ร วนต บลศ ล ย
ภ พุทธมณฑล  จง วดนครปฐม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน 10,993.00 1,525.00 100,000.00 -95.00 % 5,000.00
     ภ ษีบ รุงท งที่ 34,536.42 58,259.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร ง 2,075,091.10 2,619,935.61 5,200,000.00 265.38 % 19,000,000.00
     ภ ษีป้ ย 1,136,406.00 1,774,778.00 1,900,000.00 5.26 % 2,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,257,026.52 4,454,497.61 7,200,000.00 21,005,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค ธรรม นียมใบ นุญ ต รข ย ุร 5,305.90 5,344.70 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     ค ธรรม นียม จดขย มูลฝ ย 0.00 15,520.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย 1,901,740.00 1,869,070.00 1,950,000.00 2.56 % 2,000,000.00
     ค ธรรม นียม ็บขน ุจจ ร รื ่งปฏ ูล 0.00 10,490.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค ธรรม นียมใน ร นง ื รบร ง รแจง ถ นที่
จ น ย ร รื ม ร

13,540.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค ธรรม นียมปิด โปรย ตดต้งแผนปร ศ รื แผนปลว พื่
รโฆษณ

100.00 50.00 100.00 -100.00 % 0.00

     ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร 16,064.65 27,780.05 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย 1,940.00 2,270.00 3,200.00 25.00 % 4,000.00
     ค ธรรม นียม ื่น ๆ 24,614.00 23,780.00 24,000.00 4.17 % 25,000.00

วนที่พมพ : 15/8/2565  14:04:51 น  : 1/3

20



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

     ค ปรบ รผด ญญ 22,670.00 289,757.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     ค ปรบ ื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ค ใบ นุญ ตรบท ร ็บขน ่งปฏ ูล รื มูลฝ ย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     ค ใบ นุญ ตปร บ รค รบ จ รที่ ปน นตร ยต
ุขภ พ

105,080.00 8,480.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ค ใบ นุญ ตจดต้ง ถ นที่จ น ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ น 200 ต ร ง มตร

6,960.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค ใบ นุญ ตจดต้งตล ด ชน 5,000.00 0.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร 1,781.20 2,320.00 1,600.00 25.00 % 2,000.00
     ค ใบ นุญ ต ื่น ๆ 0.00 2,080.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,104,795.75 2,256,941.75 2,543,900.00 2,600,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ด บี้ย 1,250,335.52 783,154.39 900,000.00 0.00 % 900,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,250,335.52 783,154.39 900,000.00 900,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     ร ยไดจ ปร ป 1,069,135.00 1,123,064.00 1,100,000.00 9.09 % 1,200,000.00
     ร ยไดจ ธ รณูปโภคแล จ รพ ณชย รื จ ร ื่น ๆ 8,500.00 8,600.00 8,500.00 17.65 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,077,635.00 1,131,664.00 1,108,500.00 1,210,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค รบร ง น แล ถ ย ร 0.00 50.00 100.00 -100.00 % 0.00
     ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 7,580.00 10,295.08 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,580.00 10,345.08 10,100.00 10,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้จากทุน
     ค ข ยท ดตล ดทรพย น 1,100.00 195,900.00 250,000.00 -98.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,100.00 195,900.00 250,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษีรถยนต 907,601.17 902,196.11 908,000.00 10.13 % 1,000,000.00
     ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน 9,118,456.67 9,485,500.44 9,233,000.00 8.31 % 10,000,000.00
     ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 7,106,812.05 8,710,705.74 8,700,000.00 3.45 % 9,000,000.00
     ภ ษีธุร จ ฉพ 408,250.16 630,746.06 470,000.00 6.38 % 500,000.00
     ภ ษี รรพ มต 7,672,719.59 8,545,264.25 8,500,000.00 5.88 % 9,000,000.00
     ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นียมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม 15,509.00 14,456.00 16,000.00 25.00 % 20,000.00
     ค ภ ค ลวงแร 60,471.20 70,308.99 60,500.00 15.70 % 70,000.00
     ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม 97,535.52 80,416.16 98,000.00 0.00 % 98,000.00
     ค ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน

21,698,440.00 19,744,485.00 22,000,000.00 -9.09 % 20,000,000.00

     ค ธรรม นียมแล ค ใชน้ บ ด ล 2,030.00 3,060.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 47,087,825.36 48,187,138.75 49,987,500.00 49,690,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     งน ุด นุนท่วไป 28,019,280.00 34,974,913.91 30,000,000.00 16.67 % 35,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 28,019,280.00 34,974,913.91 30,000,000.00 35,000,000.00
รวมทุกหมวด 82,805,578.15 91,994,555.49 92,000,000.00 110,420,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2566

งค รบร ร วนต บลศ ล ย

ภ พุทธมณฑล จง วดนครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 110,420,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 21,005,000 บาท
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณ รน้ ย ว งบปร ม ณปที่ผ นม

ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร้ ง จ นวน 19,000,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว งบปร ม ณปที่ผ นม

ภ ษีป้ ย จ นวน 2,000,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว งบปร ม ณปที่ผ นม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,600,000 บาท
ค ธรรม นียมใบ นุญ ต รข ย ุร จ นวน 6,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บงบปร ม ณปที่ผ นม

ค ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย จ นวน 2,000,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว งบปร ม ณปที่ผ นม

ค ธรรม นียมใน ร นง ื รบร ง รแจ้ง ถ นที่จ น ย
ร รื ม ร

จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บงบปร ม ณปที่ผ นม

ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร จ นวน 30,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บงบปร ม ณปที่ผ นม

ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย จ นวน 4,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว งบปร ม ณปที่ผ นม

ค ธรรม นียม ื่น ๆ จ นวน 25,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว งบปร ม ณปที่ผ นม

ค ปรบ รผด ญญ จ นวน 400,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บงบปร ม ณปที่ผ นม
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ค ใบ นุญ ตรบท ร ็บขน ่งปฏ ูล รื มูลฝ ย จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว งบปร ม ณปที่ผ นม

ค ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ จ รที่ ปน นตร ยต
ุขภ พ

จ นวน 100,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บงบปร ม ณปที่ผ นม

ค ใบ นุญ ตจดตง ถ นที่จ น ย ร รื ถ นที่ ม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ น 200 ต ร ง มตร

จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บงบปร ม ณปที่ผ นม

ค ใบ นุญ ตจดตงตล ด ชน จ นวน 6,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บงบปร ม ณปที่ผ นม

ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว งบปร ม ณปที่ผ นม

ค ใบ นุญ ต ื่น ๆ จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บงบปร ม ณปที่ผ นม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 900,000 บาท
ด บีย จ นวน 900,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บงบปร ม ณปที่ผ นม

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,210,000 บาท
ร ยได้จ ปร ป จ นวน 1,200,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว งบปร ม ณปที่ผ นม

ร ยได้จ ธ รณูปโภคแล จ รพ ณชย รื จ ร ื่น ๆ จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว งบปร ม ณปที่ผ นม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บงบปร ม ณปที่ผ นม

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
ค ข ยท ดตล ดทรพย น จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณ รน้ ย ว งบปร ม ณปที่ผ นม
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 49,690,000 บาท
ภ ษีรถยนต จ นวน 1,000,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว งบปร ม ณปที่ผ นม

ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน จ นวน 10,000,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว งบปร ม ณปที่ผ นม

ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน 9,000,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว งบปร ม ณปที่ผ นม

ภ ษีธุร จ ฉพ จ นวน 500,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว งบปร ม ณปที่ผ นม

ภ ษี รรพ มต จ นวน 9,000,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว งบปร ม ณปที่ผ นม

ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นียมต ม ฎ ม ยว ด้วยป่ ไม้ จ นวน 20,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว งบปร ม ณปที่ผ นม

ค ภ ค ลวงแร จ นวน 70,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว งบปร ม ณปที่ผ นม

ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม จ นวน 98,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บงบปร ม ณปที่ผ นม

ค ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดน

จ นวน 20,000,000 บ ท

ปร ม ณ รน้ ย ว งบปร ม ณปที่ผ นม

ค ธรรม นียมแล ค ใช้น บ ด ล จ นวน 2,000 บ ท

ปร ม ณ ร ท บงบปร ม ณปที่ผ นม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 35,000,000 บาท

งน ุด นุนท่วไป จ นวน 35,000,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว งบปร ม ณปที่ผ นม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 371,041 255,131 400,000 42.5 % 570,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,612 30,113 22,000 36.36 % 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,596,000 10,534,100 11,000,000 18.18 % 13,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,485,600 1,633,800 1,680,000 13.1 % 1,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 36,000 42,000 85.71 % 78,000

เงินสารองจาย 882,556 1,025,658.79 1,660,000 -39.76 % 1,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 1,240,000 21.65 % 1,508,400

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 12,600 0 % 12,600

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพ
องค์การบริ ารสวนตาบลศาลายา

225,000 245,858 245,858 5.75 % 260,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริ ารสวนตาบลศาลายา

อาเภอพุทธมณฑล    จัง วัดนครปฐม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

720,000 1,291,999.44 0 0 % 0

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.) 5,400 5,400 0 0 % 0

เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา 315,230 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 13,641,439 15,058,060.23 16,302,458 18,359,000
รวมงบกลาง 13,641,439 15,058,060.23 16,302,457.5 18,359,000
รวมงบกลาง 13,641,439 15,058,060.23 16,302,457.5 18,359,000

รวมแผนงานงบกลาง 13,641,439 15,058,060.23 16,302,457.5 18,359,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

555,915 556,320 0 0 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 556,320 0.01 % 556,400

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 47,967 48,000 48,000 0 % 48,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 47,967 48,000 48,000 0 % 48,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

95,040 95,040 95,040 0.06 % 95,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,120,200 1,120,200 1,120,200 -33.93 % 740,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,867,089 1,867,560 1,867,560 1,487,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 5,198,014 5,161,134 3,166,040 4.74 % 3,316,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 89,600 4.91 % 94,000

เงินประจาตาแ นง 243,000 234,750 186,000 5.16 % 195,600

คาจ้างลูกจ้างประจา 234,780 250,140 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,457,040 1,446,349 766,440 4.38 % 800,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 161,040 141,502 36,120 10.74 % 40,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 7,377,874 7,317,875 4,244,200 4,445,800
รวมงบบุคลากร 9,244,963 9,185,435 6,111,760 5,933,400

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

4,800 29,800 360,000 11.11 % 400,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,140 0 5,000 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 374,000 385,000 322,000 25.47 % 404,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 3/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 50,000 0 % 50,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบานาญ 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 451,490 483,100 737,000 889,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 231,128.99 233,715.61 200,000 350 % 900,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 47,308 6,240 10,000 900 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 206,945 337,675 150,000 -100 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา 

2,000 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการเลือกตั้งผู้บริ ารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

0 0 385,000 -74.03 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 4/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์
ความรู้ใ ้แกผู้บริ าร สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานสวนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
และผู้นาชุมชน

0 0 300,000 66.67 % 500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

0 0 0 100 % 400,000

อบรมมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 100 % 10,000

อบรมใ ้ความรู้ด้านกฎ มายแกบุคลากร
ของ อบต.ศาลายา และประชาชนทั่วไป

0 0 0 100 % 30,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 256,722 497,189.85 300,000 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 744,103.99 1,074,820.46 1,595,000 2,340,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 145,673.97 131,655.76 250,000 -20 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,550 3,250 5,000 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,564 49,544.66 35,000 14.29 % 40,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 39,780 24,914.6 25,000 300 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 83,580 118,220 100,000 50 % 150,000

วัสดุการเกษตร 0 3,450 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 138,213.66 144,666.6 80,000 25 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 449,361.63 475,701.62 495,000 600,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 5/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 322,907.9 277,280.14 300,000 33.33 % 400,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 5,107.14 6,598.69 10,200 292.16 % 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 16,086.93 12,842.89 20,000 100 % 40,000

คาบริการไปรษณีย์ 179,893 135,571 20,000 150 % 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 144,651.25 142,094.93 150,000 33.33 % 200,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 668,646.22 574,387.65 510,200 740,000
รวมงบดาเนินงาน 2,313,601.84 2,608,009.73 3,337,200 4,569,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงาน 4,922 0 8,000 0 % 8,000

เครื่องดูดฝุ่น 0 8,500 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 29,000 0 0 % 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน

0 0 8,000 -100 % 0

ชุดเก้าอี้พร้อมโต๊ะกลาง 0 0 45,000 -100 % 0

ตู้เก็บของ 0 0 6,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 3,745 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 6/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ตู้เ ล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 0 6,420 0 0 % 0

ตู้เ ล็กแบบกระจกบานเลื่อน 0 6,420 0 0 % 0

โต๊ะทางาน 0 0 0 100 % 16,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  สา รับ
งานประมวลผล

0 23,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน 32,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงาน
ประมวลผล

0 22,000 88,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED สี 0 10,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา 0 8,900 0 0 % 0

เครื่องสารองไฟ 4,800 2,300 0 0 % 0

สแกนเนอร์สา รับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 2

0 0 0 100 % 27,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 7,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,467 116,540 177,000 51,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 7/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุง ้องนายกองค์การบริ ารสวน
ตาบลศาลายา

0 0 220,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 220,000 0
รวมงบลงทุน 52,467 116,540 397,000 51,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

เพื่ออุด นุนอาเภอพุทธมณฑลตามโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น อาเภอ
พุทธมณฑล จัง วัดนครปฐม

35,000 0 0 0 % 0

อุด นุนอาเภอพุทธมณฑลตามโครงการจัด
งานพิธีน้อมราลึกพระม ากรุณาธิคุณเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู ัว รัชกาลที่ 5

10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 0 0 0

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 8/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาสา รับประเมินความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการขององค์การบริ ารสวน
ตาบลศาลายา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,656,031.84 11,909,984.73 9,865,960 10,573,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,154,760 -1.28 % 1,140,000

เงินประจาตาแ นง 0 0 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 252,840 2.04 % 258,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 1,425,600 1,436,000
รวมงบบุคลากร 0 0 1,425,600 1,436,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 9/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 120,000 0 % 120,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 240,000 245,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

2,640 0 50,000 0 % 50,000

3.โครงการอบรมใ ้ความรู้ด้านกฎ มายแก
บุคลากรของ อบต.ศาลายา และประชาชน
ทั่วไป

12,300 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 10/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 15,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 -100 % 0

สงเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา มู
บ้าน

0 0 50,000 0 % 50,000

อบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลขาว
สารของทางราชการ

0 0 5,000 0 % 5,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 14,940 0 170,000 115,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 0
รวมงบดาเนินงาน 14,940 0 430,000 360,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

1.โต๊ะทางาน 3,900 0 0 0 % 0

2.เก้าอี้สานักงาน 2,140 0 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 2,500 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 11/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป 0 0 27,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 0 23,000 -100 % 0

2.เครื่องสารองไฟ 2,500 0 2,500 -100 % 0

คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค 0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,540 0 77,500 0
รวมงบลงทุน 30,540 0 77,500 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 45,480 0 1,933,100 1,796,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,139,796 2,344,860 3,007,600 22.69 % 3,690,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200 67,200 67,200 31.7 % 88,500

เงินประจาตาแ นง 103,200 103,200 121,200 0 % 121,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,076,240 1,312,101 1,453,580 1.76 % 1,479,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 54,000 91,157 83,720 -28.33 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,440,436 3,918,518 4,733,300 5,438,900
รวมงบบุคลากร 3,440,436 3,918,518 4,733,300 5,438,900

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 12/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 350,000 0 % 350,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17,640 0 10,000 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 226,800 226,800 262,800 18.72 % 312,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 35,000 157.14 % 90,000

รวมค่าตอบแทน 258,670 259,050 657,800 772,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 82,740 45,995.63 20,000 7,650 % 1,550,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

0 0 0 100 % 300,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 80,962 78,360 150,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 120,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 13/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมใ ้ความรู้การชาระภาษีตาม
กฎ มายกา นด

0 0 150,000 -80 % 30,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 72,955 28,529.74 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 236,657 152,885.37 490,000 1,940,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 158,044.88 133,513.16 188,000 -20.21 % 150,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 11,600 2,700 25,000 0 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 38,970.01 47,391.69 60,000 0 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,415.01 102,420 80,000 25 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 279,029.9 286,024.85 353,000 335,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 12,000 66.67 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 350,000 14.29 % 400,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 362,000 420,000
รวมงบดาเนินงาน 774,356.9 697,960.22 1,862,800 3,467,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้รับรอง 10,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้สานักงาน 14,610 17,762 3,500 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 14/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องปรับอากาศ 0 102,400 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 5,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด 3,531 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2บานเปิด 0 10,272 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก 3,424 25,680 14,000 -100 % 0

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน 0 72,225 0 0 % 0

โทรศัพท์มือถือ 0 0 10,900 -100 % 0

โทรศัพท์ไร้สาย 0 3,990 0 0 % 0

โทรศัพย์มือถือ 0 3,300 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 48,500 0 54,700 -100 % 0

รถนั่งสวนกลาง 0 0 0 100 % 900,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ 0 8,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 0 0 20,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ 44,000 29,500 30,000 283.33 % 115,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 22,000 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 8,000 7,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 0 0 23,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 15/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องสารองไฟ 11,500 2,300 5,000 150 % 12,500

เครื่องสารองไฟ ขนาาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง

2,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 146,365 305,829 205,600 1,027,500
รวมงบลงทุน 146,365 305,829 205,600 1,027,500

รวมงานบริหารงานคลัง 4,361,157.9 4,922,307.22 6,801,700 9,933,400
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 210,840 7.66 % 227,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 210,840 227,000
รวมงบบุคลากร 0 0 210,840 227,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 18,000 11.11 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 18,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 16/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 6,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 14,000 0
รวมงบดาเนินงาน 0 0 32,000 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงาน 0 0 0 100 % 4,000

โต๊ะทางาน 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 12,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 12,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 242,840 259,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 16,062,669.74 16,832,291.95 18,843,600 22,561,800

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 17/53

42



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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 859,400 11.59 % 959,000

เงินประจาตาแ นง 0 0 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 708,000 1.44 % 718,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 102,420 0.08 % 102,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 1,687,820 1,797,700
รวมงบบุคลากร 0 0 1,687,820 1,797,700

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 100 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,400 19,300 30,000 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 144,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 8,400 19,300 100,000 294,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 18/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 160,000 -6.25 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการชวยเ ลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้อง
กันภ้ยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงใ ้กับประชาชน
ทั่วไปและสถานศึกษา ในเขตองค์การ
บริ ารสวนตาบลศาลายา

29,462 0 0 100 % 30,000

โครงการลดอุบัติเ ตุบนท้องถนน 2,984 3,000 15,000 0 % 15,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 80,000 25 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 32,446 3,000 310,000 595,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 19/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0 0 90,000 11.11 % 100,000

วัสดุการเกษตร 9,500 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 10,000 1,900 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 70,900 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 9,500 70,900 235,000 480,000
รวมงบดาเนินงาน 50,346 93,200 645,000 1,369,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงาน 0 2,500 0 0 % 0

โต๊ะทางาน 0 6,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ 0 0 0 100 % 25,000

เลื่อยยนต์ 13,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 20/53

45



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

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดประจาที่ 26,000 0 0 0 % 0

เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 59,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

เครื่องสูบน้าดับเพลิงชนิด าบ าม 374,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 22,500 0 0 % 0

เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA(600Watts) 0 5,800 0 0 % 0

เครื่องสารองไฟฟ้า 0 2,300 0 0 % 0

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 0 0 460,000 -100 % 0

อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ8 ชอง

0 44,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สนาม

เต้นท์สนาม 0 0 0 100 % 120,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 472,700 83,100 460,000 345,000
รวมงบลงทุน 472,700 83,100 460,000 345,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 523,046 176,300 2,792,820 3,511,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 523,046 176,300 2,792,820 3,511,700

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 21/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 764,640 4.62 % 800,000

เงินประจาตาแ นง 0 0 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 180,000 4 % 187,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 962,640 1,005,200
รวมงบบุคลากร 0 0 962,640 1,005,200

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 80,000 12.5 % 90,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 105,000 105,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 22/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 4,089 28,195 90,000 0 % 90,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

0 0 0 100 % 80,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 30,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 35,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 4,089 28,195 190,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 120,000 110,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 70,000 0 % 70,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 23/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 0 0 3,000 900 % 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 2,400 900 % 24,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 15,600 2.56 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 91,000 140,000
รวมงบดาเนินงาน 4,089 28,195 506,000 565,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงาน 0 0 0 100 % 4,000

โต๊ะทางาน 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องสารองไฟ 0 2,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 24,300 0 12,000
รวมงบลงทุน 0 24,300 0 12,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,089 52,495 1,468,640 1,582,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 272,220 290,220 502,680 -2.06 % 492,300

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:05 น้า : 24/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินวิทยฐานะ 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 913,179 1,049,527 1,102,560 0.84 % 1,111,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 70,931 93,933 96,000 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,256,330 1,433,680 1,743,240 1,742,100
รวมงบบุคลากร 1,256,330 1,433,680 1,743,240 1,742,100

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 100 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 110,000 210,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 20,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการกาจัดเ าในเด็กนักเรียน 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 0 0 10,000 400 % 50,000

โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ
นักเรียน

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการป้องกันโรคติดตอและควบคุมโรค
อุบัติใ มในเด็กนักเรียน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการวันเด็กแ งชาติ 109,594 0 0 100 % 150,000

โครงการวันแมแ งชาติ 0 0 2,000 50 % 3,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู้นอก ้องเรียน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา

603,020 666,650 797,500 -0.06 % 797,000

โครงการไ ว้ครู 0 0 2,000 50 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 712,614 666,650 871,500 1,193,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 4,024,020 4.76 % 4,215,700

คาอา ารเสริม (นม) 2,683,329.56 3,018,168.7 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 2,683,329.56 3,018,168.7 4,024,020 4,215,700
รวมงบดาเนินงาน 3,395,943.56 3,684,818.7 5,005,520 5,618,700
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

2.เก้าอี้สานักงาน 0 0 8,000 -100 % 0

เก้าอี้สานักงาน 0 0 0 100 % 8,000

ชั้นวางกระเป๋า 24,000 0 0 0 % 0

ชั้นวางรองเท้า 64,200 0 0 0 % 0

ตู้วางทีวี 0 9,630 0 0 % 0

ตู้เ ล็ก 0 6,848 0 0 % 0

ตู้เ ล็กเก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก 0 6,848 0 0 % 0

ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก 0 6,000 0 0 % 0

โต๊ะประชุม 0 10,272 0 0 % 0

โต๊ะพร้อมม้านั่งยาว 0 0 0 100 % 130,000

พัดลม 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้ทาน้าเย็น 33,800 0 0 0 % 0

ตู้เย็น 6,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ 0 17,800 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์สนาม

เครื่องเลนสนามเด็กเล็ก 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 128,500 57,398 8,000 248,000
รวมงบลงทุน 128,500 57,398 8,000 248,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

1.อุด นุนสวนราชการ 6,291,159 7,845,480 8,400,000 5 % 8,820,000

รวมเงินอุดหนุน 6,291,159 7,845,480 8,400,000 8,820,000
รวมงบเงินอุดหนุน 6,291,159 7,845,480 8,400,000 8,820,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 11,071,932.56 13,021,376.7 15,156,760 16,428,800
รวมแผนงานการศึกษา 11,076,021.56 13,073,871.7 16,625,400 18,011,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 721,260 774,480 962,140 28.62 % 1,237,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200 67,200 103,200 0 % 103,200

เงินประจาตาแ นง 67,200 67,200 97,200 30.86 % 127,200
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คาจ้างลูกจ้างประจา 242,400 260,280 275,760 4.8 % 289,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,640,297 2,845,773 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 281,145 279,706 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 4,019,502 4,294,639 1,438,300 1,756,900
รวมงบบุคลากร 4,019,502 4,294,639 1,438,300 1,756,900

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

50,400 67,600 300,000 0 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 405,300 456,540 10,000 400 % 50,000

คาเชาบ้าน 85,800 67,600 75,000 60 % 120,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 593,300 618,540 415,000 500,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 54,455.03 53,219.84 60,000 0 % 60,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

0 0 0 100 % 100,000

1.คาเดินทางไปราชการ 0 7,052 20,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 339,843.2 433,475.1 832,000 -75.96 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 394,298.23 493,746.94 932,000 360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 0 4,800.02 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,000 1,300 50,000 0 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 82,200 137,500 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 646,773.19 654,140 900,000 11.11 % 1,000,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 20,544 0 200,000 0 % 200,000

วัสดุการเกษตร 6,740 17,855 260,000 -23.08 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 500 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 38,720 30,360 80,000 0 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 56,544.2 13,250 20,000 0 % 20,000
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วัสดุอื่น 472,000 380,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,324,521.39 1,239,205.02 1,630,000 1,695,000
รวมงบดาเนินงาน 2,312,119.62 2,351,491.96 2,977,000 2,555,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงาน 0 0 12,000 33.33 % 16,000

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 10,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 2,500 140 % 6,000

โทรศัพท์มือถือ 0 0 0 100 % 22,000

โทรศัพย์ไร้สาย 0 3,300 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

1.รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 2,955,000 0 3,000,000 -100 % 0

รถจักรยานยนต์ 0 0 0 100 % 50,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

1.เครื่องพน มอกควัน 118,000 0 0 0 % 0

เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง 0 0 0 100 % 30,000

เลื่อยโซยนต์ 0 0 0 100 % 35,000
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัด ญ้า (แบบข้อแข็ง) 0 37,200 0 0 % 0

เครื่องตัด ญ้า(แบบข้อแข็ง) 0 0 28,500 -100 % 0

ตู้เย็นขนาด 9 คิว 0 0 13,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเป่าลม 0 0 0 100 % 25,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

1.ครื่องพิมพ์ 14,980 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 0 0 23,000 100 % 46,000

เครื่องพิมพ์ 0 0 8,900 237.08 % 30,000

เครื่องสารองไฟ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 35,000 500,000 -40 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,087,980 75,500 3,592,900 575,000
รวมงบลงทุน 3,087,980 75,500 3,592,900 575,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 9,419,601.62 6,721,630.96 8,008,200 4,886,900
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 43,600 25,910 0 0 % 0

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 65,000 0 % 65,000

รวมค่าใช้สอย 43,600 25,910 265,000 265,000
รวมงบดาเนินงาน 43,600 25,910 265,000 265,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

อุด นุนงบประมาณสา รับการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

0 0 100,000 0 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 100,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 100,000 100,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 43,600 25,910 365,000 365,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 9,463,201.62 6,747,540.96 8,373,200 5,251,900
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 473,063 65.31 % 782,000

เงินประจาตาแ นง 0 0 18,000 0 % 18,000

คาจ้างลูกจ้างประจา 0 0 266,760 5 % 280,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 757,823 1,080,100
รวมงบบุคลากร 0 0 757,822.5 1,080,100

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 100 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 60,000 100 % 120,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 235,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 25,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,000 0
รวมงบดาเนินงาน 0 0 150,000 235,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 907,822.5 1,315,100
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 907,822.5 1,315,100

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,280,530 851,663 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

67,200 67,200 0 0 % 0
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เงินประจาตาแ นง 67,200 67,200 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 970,200 946,005 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 82,440 78,580 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,467,570 2,010,648 0 0
รวมงบบุคลากร 2,467,570 2,010,648 0 0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

114,500 283,700 0 0 % 0

คาเชาบ้าน 62,000 34,000 0 0 % 0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 2,400 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 178,900 317,700 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 663,175.24 102,087.62 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 12,968 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 85,158.65 557,375.4 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 748,333.89 672,431.02 0 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน 14,400 68,404.04 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 928,416.65 1,456,897.2 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 76,095 781,374 0 0 % 0

วัสดุยานพา นะและขนสง 11,200 2,700 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 28,570 33,200 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,210 18,530 0 0 % 0

วัสดุอื่น 44,670 95,690 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,122,561.65 2,456,795.24 0 0
รวมงบดาเนินงาน 2,049,795.54 3,446,926.26 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 40 ชอง 0 11,235 0 0 % 0

ตู้เ ล็กเก็บเอกสาร 0 4,815 0 0 % 0

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน
0 14,445 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

2.รถจักรยานยนต์ 54,700 0 0 0 % 0

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 785,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 30,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ 0 6,300 0 0 % 0

เครื่องสารองไฟ 0 2,300 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดทาป้ายสัญลักษ์ทางจราจร สัญญาณไฟ
กระพริบโชลาเซลล์และไฟจราจรตามแ ลง
ชุมชน

0 72,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 54,700 926,095 0 0
รวมงบลงทุน 54,700 926,095 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,572,065.54 6,383,669.26 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 399,283.18 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 399,283.18 0 0 0
รวมงบดาเนินงาน 399,283.18 0 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

ขยายเขตจา นายไฟฟ้าบริเวณโรงสูบน้า
บริเวณ ซอยอบต.ศาลายา 8 มูที่ 3

34,813.52 0 0 0 % 0

ขยายเขตจา นายไฟฟ้า อถังประปา
บาดาล มูที่5

14,384.01 0 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยศาลายา 14 มูที่3 15,556.73 0 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้า มูที่1 0 10,335.13 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าซอยสุวรรณดี มูที่ 1 
97,744.5 0 0 0 % 0

เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ

ขยายเขตไฟฟ้า มูที่ 1 0 0 1,084,302 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 162,498.76 10,335.13 1,084,302 0
รวมงบเงินอุดหนุน 162,498.76 10,335.13 1,084,302 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 561,781.94 10,335.13 1,084,302 0
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 88,600 351.47 % 400,000
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เงินประจาตาแ นง 0 0 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 3,530,880 14.49 % 4,042,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 339,000 100.59 % 680,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 3,976,480 5,140,500
รวมงบบุคลากร 0 0 3,976,480 5,140,500

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 300,000 0 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 500,000 -20 % 400,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 800,000 700,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 3,943,483.35 4,099,492.1 4,355,000 14.81 % 5,000,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รณรงค์การคัดแยกขยะ  (รีไซเคิล) เพื่อลด
ปริมาณขยะปัญ าสิ่งแวดล้อม (ตอยอด)

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 3,943,483.35 4,099,492.1 4,355,000 5,030,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 395,000 -49.37 % 200,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 395,000 300,000
รวมงบดาเนินงาน 3,943,483.35 4,099,492.1 5,550,000 6,030,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,943,483.35 4,099,492.1 9,526,480 11,170,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 9,077,330.83 10,493,496.49 10,610,782 11,170,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญ
และสถานที่ทองเที่ยว

39,000 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน

0 51,192 0 0 % 0

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี
พลังงานชีวมวล

0 0 0 100 % 150,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้ด้านยาเสพติดแก
เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป

0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้เรื่องตลาดออ
นไลน์

0 5,400 0 0 % 0

โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 31,200 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 70,200 56,592 80,000 250,000
รวมงบดาเนินงาน 70,200 56,592 80,000 250,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 70,200 56,592 80,000 250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,200 56,592 80,000 250,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

โครงการจัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ัว

0 10,000 0 0 % 0

อุด นุนสวนราชการตามโครงการจัดงานพิธี
น้อมราลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ัว
รัชกาลที่ 5

0 0 10,000 -100 % 0

อุด นุนสวนราชการตามโครงการจัดงานพิธี
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู รัชกาลที่ 10

0 0 5,000 -100 % 0

อุด นุนสวนราชการตามโครงการจัดงานพิธี
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปี
ลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0 0 5,000 -100 % 0
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อุด นุนสวนราชการตามในการจัดงาน
โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0 0 5,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000 25,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000 25,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0 10,000 25,000 0
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายสนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและเผยแพรพระเกียรติคุณ
สถาบันพระม ากษัตริย์และงานรัฐพิธีตาง 
ๆ

63,204 35,020 150,000 0 % 150,000

โครงการประเพณีตักบาตรท้องน้าในวัน
ลอยกระทง

63,266 56,663 0 100 % 100,000

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการแ เทียนพรรษา 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 126,470 91,683 180,000 310,000
รวมงบดาเนินงาน 126,470 91,683 180,000 310,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะ มูบูชา 7,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 7,500 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 133,970 91,683 180,000 310,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 133,970 101,683 205,000 310,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,054,700 80.15 % 1,900,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 67,200 0 % 67,200

เงินประจาตาแ นง 0 0 103,200 25.97 % 130,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 1,794,480 0.92 % 1,810,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 135,240 11.58 % 150,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 3,154,820 4,059,000
รวมงบบุคลากร 0 0 3,154,820 4,059,000
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 300,000 66.67 % 500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 50,000 20 % 60,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 375,000 585,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 2,100,000 -85.71 % 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 40,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 2,330,000 500,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 0 20,000 150 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0 0 120,000 0 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุจราจร 0 0 160,000 -37.5 % 100,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 390,000 395,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 12,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 17,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 3,095,000 1,497,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 55,600 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โทรศัพท์มือถือ 0 0 0 100 % 22,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 46,000

เครื่องสารองไฟ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 55,600 73,000
รวมงบลงทุน 0 0 55,600 73,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 6,305,420 5,629,000
งานก่อสร้าง

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบารุงรักษาและซอมแซม 1,249,000 0 222,000 -9.91 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,249,000 0 222,000 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 790,000 -11.39 % 700,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 715,698 25.75 % 900,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 1,505,698 1,600,000
รวมงบดาเนินงาน 1,249,000 0 1,727,698 1,800,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างอาคารสูบน้าคอนกรีตพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้าไฟฟ้า ซอย อบต.ศาลายา 8 
มูที่ 3

334,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็กซอย รพช. 
มูที่ 1

0 0 1,998,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็กพร้อมวาง
ทอระบายน้าตรงข้ามซอยอบต.ศาลายา 19 
มูที่ 3

0 0 500,000 -100 % 0

กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายเลียบคลองตา ลี มูที่ 1 มูที่ 2

0 0 2,144,400 -100 % 0

กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายสอยปู่ทรัพย์ยาอยู มูที่ 1

0 0 1,499,700 -100 % 0

กอสร้างอาคารพัสดุ 0 0 0 100 % 4,000,000

กอสร้างอาคารสานักงาน ลังใ มและปรับ
ปรุงอาคาร ลังเดิม

0 0 0 100 % 15,000,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เฉลิมนิเวศน์ 1 เชื่อมเฉลิมนิเวศน์ 2 

155,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วางทอเมนประปาบริเวณเลียบคลองตา ลี 
มูที่ 1  มูที่ 2

0 0 748,700 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 0 100 % 400,000

ปรับปรุงซอมแซมถนนภายในตาบล มูที่ 1 
-5

0 0 0 100 % 1,000,000

ปรับปรุงทอเมนประปาบริเวณชุมชนคลอง
ตาพริ้ง มูที่ 2

0 0 630,000 -100 % 0

ปรับปรุงย้ายทอเมนจา นายน้าประปา     
มูที่ 1 

0 0 205,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 100,000

คารื้อถอนอาคาร รือสิ่งกอสร้างตาง ๆ

คารื้อถอนอาคาร รือสิ่งกอสร้างตาง ๆ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 489,000 0 7,725,800 20,600,000
รวมงบลงทุน 489,000 0 7,725,800 20,600,000

รวมงานก่อสร้าง 1,738,000 0 9,453,498 22,400,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,738,000 0 15,758,918 28,029,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกาจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลอง
ตางๆในพื้นที่ตาบลศาลายา

0 0 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 200,000 200,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 200,000 200,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 200,000 200,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 200,000 200,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 50,000 100 % 100,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 200,000 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 79,375 0 100,000 100 % 200,000

วัสดุอื่น 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 79,375 0 150,000 250,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 649,027.03 984,796.9 950,000 5.26 % 1,000,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 649,027.03 984,796.9 950,000 1,000,000
รวมงบดาเนินงาน 728,402.03 984,796.9 1,300,000 1,450,000

รวมงานกิจการประปา 728,402.03 984,796.9 1,300,000 1,450,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 728,402.03 984,796.9 1,300,000 1,450,000

รวมทุกแผนงาน 62,514,280.78 63,524,633.23 92,000,000 110,420,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา

อา ภอพุทธมณฑล   จัง วัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 110,420,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,359,000 บาท
งบกลาง รวม 18,359,000 บาท

งบกลาง รวม 18,359,000 บาท
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม จานวน 570,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม รณีประ บอันตราย
รือ จ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร 

ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนั งานจ้าง
งิน พิ่มคาครองชีพคาจ้างชั่วคราวฯลฯ
-ถือปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ประ ัน ังคม
พ.ศ. 2533 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่4) พ.ศ.2558 

งิน มทบ องทุน งินทดแทน จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทนตามพระราชบัญญัติ งิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 
แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
พื่อใ ้ความคุ้มครองแ ลู จ้างที่ประ บอันตราย  จ็บ
ป่วย ตาย  รือ ูญ ายอัน นื่องมาจา ารทางาน
โดยคานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี     
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บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ จานวน 13,000,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ ารใ ้แ ผู้ ูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ
ขึ้นไปที่มีคุณ มบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะ บียน
ขอรับ งิน บี้ยยังชีพไว้ ับองค รป ครอง วนท้องถิ่นไว้แล้ว
โดยจายอัตรา บี้ยยังชีพราย ดือนแบบขั้นบันได ( ว้นแตใน วน
ของ งิน พิ่มที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นดา นิน ารตาม
ข้อ 18 (2) แ งระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน
ง คราะ   พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ที่ได้ดา นิน ารมา อน) 
ใช้ฐานข้อมูลจานวนผู้ ูงอายุตามประ าศบัญชีรายชื่อผู้มี ิทธิรับ
งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ โดยคานวณจา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่มขึ้น 3 ปี
ย้อน ลัง และข้อมูลจานวนผู้ ูงอายุที่ได้บันทึ ในระบบ
าร น ทศ ารจัด ารฐานข้อมูล  บี้ยยังชีพ

ขององค รป ครอง วนท้องถิ่นจา ประ าศบัญชีรายชื่อฯ
 -ถือปฎิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ าร
จาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม 
-  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12  ร ฎาคม 2565
  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจาย
ประจาปี พ.ศ. 2565  งินอุด นุนทั่วไป 
งินอุด นุน า รับโครง าร ริม ร้าง วั ดิ ารทาง ังคม
ใ ้แ ผู้พิ ารและทุพลภาพโครง าร นับ นุน
ารจัด วั ดิ ารทาง ังคมแ ผู้ด้อยโอ า ทาง ังคม 

และโครง ร้าง ลั ประ ันรายได้แ ผู้ ูงอายุ 
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บี้ยยังชีพความพิ าร จานวน 1,900,000 บาท

  พื่อจาย ป็น งิน  บี้ยยังชีพความพิ าร
พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ าร บี้ยความพิ ารใ ้แ คนพิ ารที่
มี ิทธิตาม ลั ณฑ ที่ า นดที่ได้แ ดงความจานง
โดย ารขอขึ้นทะ บียน พื่อขอรับ งิน บี้ยความพิ าร
ไว้ ับองค รป ครอง วนท้องถิ่นแล้ว
โดยคนพิ ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้
รับ บี้ยความพิ ารคนละ 800 บาทตอ ดือน
(ตามมติคณะรัฐมนตรี  มื่อวันที่ 25 พฤศจิ ายน 2557) 
และคนพิ ารที่มีอายุต่า วา 18 ปีคนละ 1,000 บาทตอ ดือน
(ตามมติคณะรัฐมนตรี  มื่อวันที่ 28  มษายน 2563)
ว้นแตใน วนของ งิน พิ่มที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น
ดา นิน าร ตามข้อ 18 (2) แ งระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ที่ได้ดา นิน ารใ ้ ับราย ดิมมา อน 
-ถือปฎิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ
ารจาย งิน บี้ยความพิ ารใ ้คนพิ ารของ

องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
-  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12  ร ฎาคม 2565
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปี
พ.ศ. 2565  งินอุด นุนทั่วไป  งินอุด นุน า รับ
โครง าร ริม ร้าง วั ดิ ารทาง ังคมใ ้แ ผู้พิ าร
และทุพลภาพ โครง าร นับ นุน ารจัด วั ดิ ารทาง ังคม
แ ผู้ด้อยโอ า ทาง ังคม 
และโครง ร้าง ลั ประ ันรายได้แ ผู้ ูงอายุ 
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บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด จานวน 78,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน นับ นุน าร ง คราะ บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด  
ใ ้แ ผู้ป่วย อด ที่แพทยได้รับรองและทา ารวินิจฉัยแล้ว
และรายได้ไม พียงพอตอ ารยังชีพ  รือถู ทอดทิ้ง 
ขาดผู้อุป าระดูแล ไม ามารถประ อบอาชีพ ลี้ยงตน องได้ 
โดยผู้ป่วย อด ที่มี ิทธิจะได้รับ บี้ยยังชีพคนละ 500 ตอ ดือน 
-ถือปฎิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน
ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

 พ.ศ. 2548
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด 
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12  ร ฎาคม 2565 
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปี 
พ.ศ. 2565 งินอุด นุนทั่วไป
งินอุด นุน า รับโครง าร ริม ร้าง วั ดิ ารทาง ังคม
ใ ้แ ผู้พิ ารและทุพลภาพโครง าร นับ นุน 
ารจัด วั ดิ ารทาง ังคมแ ผู้ด้อยโอ า ทาง ังคม

และโครง ร้าง ลั ประ ันรายได้แ ผู้ ูงอายุ 
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งิน ารองจาย จานวน 1,000,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จาย รณีมี ตุฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น
รือ ารบรร ทาความ ดือดร้อนของประชาชน ป็น วนรวม

ชน  ารป้อง ันและแ ้ไขปญ าอุท ภัยน้าป่าไ ล ลา
 ภัยแล้งภัย นาว วาตภัยอัคคีภัยและโรคติดตอ ฯลฯ
ซึ่ง ป็น ตุ ารณที่ไม ามารถคาด ารณได้ลวง น้า
ในอัน ป็น ารแ ้ปญ า ฉพาะ น้า
พื่อประโยชนของทางราช าร รือบรร ทาความ ดือดร้อน
ของประชาชน 
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธี ารงบประมาณ
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19
 2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  
ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2554
รื่อง  ารชวย ลือประชาชน รณี ิด าธารณภัย
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง
ารใช้จายงบประมาณ พื่อชวย ลือประชาชน
รณี ิด าธารณภัยขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด 
ที่มท 0810.4/ว1173 ลงวันที่  15 มิถุนายน 2560
รื่อง าร ตรียม ารรองรับ ถาน ารณ
น้าทวมในชวงฤดูฝน 
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด 
ที่ มท  0810.7/ว 6768 ลงวันที่  29 พฤศจิ ายน 2560
รื่อง แนวทางปฏิบัติใน ารชวย ลือประชาชน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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รายจายตามข้อผู พัน

งินชวยคาครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.) จานวน 12,600 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคาครองชีพผู้รับบานาญ (ช.บ.ค.) 
ใ ้ ับผู้มี ิทธิได้รับ งินชวย ลือคาครองชีพผู้รับบานาญ 
จานวน 2 อัตราตั้งจายไว้ 12  ดือน
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินชวยคาครองชีพผู้รับ
บานาญ
ของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562      
      

งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.) จานวน 1,508,400 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญของข้าราช าร
วนท้องถิ่น ( บท.) ตามพระราชบัญญัติบา น็จบานาญ

ข้าราช าร วนท้องถิ่นพ.ศ. 2500 
 และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินบา น็จบานาญ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 โดยคานวณตั้งจาย
ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณ ารรายรับทุ ประ ภทประจาปี  
และมิใ ้นารายรับประ ภทพันธบัตร งิน ู้ 
งินที่มีผู้อุทิศใ ้และ งินอุด นุนมารวมคานวณ 
- ตาม นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร
วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ง งิน มทบ องทุนบา น็จ
บานาญข้าราช าร วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพองค ารบริ าร วนตาบลศาลา
ยา

จานวน 260,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนระบบ ลั ประ ัน ุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
ารตั้งงบประมาณขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ. 2561แ ้ไข พิ่ม ติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
และประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ 
รื่อง  าร า นด ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่นดา นินงานและบริ ารจัด าร
องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับ

ท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2561
 โดย มทบ งินไมน้อย วาร้อยละ 50 
ของคาบริ าร าธารณ ุขที่ได้รับ
จา องทุน ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ 
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570)  น้า 134ลาดับที่ 6     

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,573,400 บาท

งบบุคลากร รวม 5,933,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,487,600 บาท
คาตอบแทนราย ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น จานวน 556,400 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล 
จานวน 1 อัตรา
รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 2 อัตรา
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คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย จานวน 48,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประจาตาแ นง
ของนาย องค ารบริ าร วนตาบล และ
รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล 

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย จานวน 48,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพิ ศษ
ของนาย องค ารบริ าร วนตาบล
รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล  

คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตาบล

จานวน 95,100 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือน
ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล 
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คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน 740,100 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน
ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล 
มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล 
ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล 
-ถือปฎิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย งินคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล
รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล
ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล 
รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล 
มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล 
ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล
และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.  2554แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(1)ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล 
จานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 12,140 บาท 
(2)รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 1 อัตรา  ในอัตรา ดือนละ 9,930 บาท 
(3) มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 4 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,920 บาท
 (4) ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล 
จานวน 1 อัตราในอัตรา ดือนละ 7,920บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 4,445,800 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 3,316,200 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรุง งิน ดือน
พนั งาน วนตาบลประจาปี 
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา 
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งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 94,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน วนตาบล 
ชน  งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
งินที่ปรับ พิ่ม า รับคุณวุฒิ
งิน พิ่ม า รับตาแ นงที่มี ตุพิ ศษ
ของพนั งาน วนตาบลตาแ นงนิติ ร 
และคาตอบแทนราย ดือนตาแ นงประ ภทบริ ารท้องถิ่น 
-  งิน พิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.)
-  งิน พิ่มพิ ศษคาภาษามาลายู (พ.ภ.ม.)
-  งิน พิ่มพิ ศษ า รับ าร ู้รบ(พ. .ร.)
-  งิน พิ่มประจาตาแ นงที่ต้อง ฝ่าอันตราย ป็นป ติฯลฯ

งินประจาตาแ นง จานวน 195,600 บาท

  พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน วนท้องถิ่น ประ ภท
บริ ารท้องถิ่น 
และตาแ นงประ ภทอานวย ารท้องถิ่น      

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 800,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไป
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา      

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จานวน 40,000 บาท

  พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไป ที่มี ิทธิได้รับ
  ชน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ฯลฯ
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา   
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งบดาเนินงาน รวม 4,569,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 889,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 400,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา   ชน
-คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง 
-คณะ รรม ารตรวจรับพั ดุ 
-คณะ รรม าร า นดคุณลั ษณะ
-ผู้ควบคุมงาน อ ร้าง
-คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วน
-คาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง 
- งินตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
-ด้าน ารรั ษาความ จ็บป่วย
นอ วลาราช ารและใน
วัน ยุดราช าร(แพทย
พยาบาล ทันตแพทย)
-  งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษ
- คาตอบแทน อปพร.
-  งินตอบแทน จ้า น้าที่
ใน าร ลือ ตั้ง
-  งินรางวัล
-  งินทาขวัญฝ่าอันตราย ป็นครั้งคราว
ฯลฯ
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ ้
แ พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง  รือพนั งานจ้าง ที่ได้รับคา ั่งใ ้
ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารป ติและ/ รือในวัน ยุดราช ารวัน

าร – อาทิตย
รือวัน ยุดนั ขัตฤ ษ

ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงที่มีแ ้ไข พิ่ม ติม
    

คา ชาบ้าน จานวน 404,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบลตาแ นง
ที่มี ิทธิได้รับ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับคา ชาบ้าน 
-ถือปฏิบัติตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน
ของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน 

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ จ้า น้าที่ อบต.
ได้แ  พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง และพนั งานจ้าง 
ผู้มี ิทธิได้รับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผู้ได้รับบานาญ จานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ผู้ได้รับบานาญ ผู้มี ิทธิได้รับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ค่าใช้สอย รวม 2,340,000 บาท
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รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 900,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
คาซั ฟอ  คา าจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล คาระวางบรรทุ  
คา ชาทรัพย ิน(ย ว้น คา ชาบ้าน)คา ชาอาคาร คา ชาที่ดิน
คาโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธ
 (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาประชา ัมพันธ
และ ผยแพรขาวทางวิทยุ  ระจาย ียง
โทรทัศน โรงม ร พ คาจัดทา อ าร ประชา ัมพันธ
  รือ ิ่งพิมพตาง ๆ)คาธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ัน
 คาใช้จายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา 
คาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ   ชน
คาจ้างที่ปรึ ษา คาจ้างออ แบบ, คารับรองแบบ,
 คาจ้างทนายความ, คาจ้างปรับปรุง โด มน website, 
คาจ้างแรงงานราษฎร รณีดา นิน อง
 คาจ้าง มาที่มีลั ษณะ ารจ้างทา พื่อใ ้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชา ัมพันธป้ายชื่อ านั งาน  รือป้ายอื่น ๆ  
ที่ไมมีลั ษณะ ป็น ิ่ง อ ร้าง 
-คาติดตั้งไฟฟ้า พื่อใช้ในราช าร 
 (1) คาป าพาด าย ภายนอ ถานที่ ราช าร
พื่อใ ้ราช ารได้ใช้บริ ารไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้ง ม้อแปลง 
ครื่องวัดและอุป รณไฟฟ้าซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ ารไฟฟ้า 
(2) คาจ้าง มา ดิน ายและติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม
คาธรรม นียม รวมถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม าลังไฟฟ้า
ารขยาย ขตไฟฟ้า  ารบารุงรั ษา รือซอมแซม

ระบบไฟฟ้าและอุป รณฯลฯ 
- คาติดตั้งประปา พื่อใช้ในราช าร
 (1) คาวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร 
พื่อใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่นได้ใช้บริ ารน้าประปา
รวมถึงคาติดตั้ง มาตรวัดน้าและอุป รณประปา
 ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ ารประปา 
(2) คาจ้าง มา ดินทอประปาและติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติม 
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รวมถึง ารปรับปรุงระบบประปา  ารบารุงรั ษา รือ
ซอมแซมระบบประปาและอุป รณฯลฯ
 คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตาง ๆ   ใน ารติดตั้งโทรศัพท
 ย ว้น คาตู้ าขา คา ครื่องโทรศัพทพวงภายใน
 และ ครื่องโทรศัพทภายใน 
- คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ ตาง ๆ  
(ที่ไม ข้าลั ษณะที่ดิน ิ่ง อ ร้าง) ฯลฯ  

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารับรอง
-รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
- คาใช้จายในพิธี ปิดอาคารตาง ๆ 
คาใช้จายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี
คาใช้จายใน ารประชุมราช าร ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง าร ลือ ตั้งผู้บริ ารและ มาชิ ภาท้องถิ่น จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย าร ลือ ตั้ง มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตาบล รือผู้บริ าร
องค ารบริ าร วนตาบล
รณีครบวาระ รือ รณีแทนตาแ นงที่วาง

ตามที่ ฎ มาย า นด  ชน คา บี้ย ลี้ยง
 คาจัด าวั ดุอุป รณใน าร ลือ ตั้ง 
คาพิมพรายชื่อผู้มี ิทธิ์ ลือ ตั้ง 
คาจัดทาป้ายประชา ัมพันธตางๆ 
คาใช้จายใน ารอบรม
และคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้องตามที่ระ บียบ
ฎ มาย  รือคณะ รรม าร ลือ ตั้ง ( ต.) า นด ฯลฯ

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้ง ภาท้องถิ่นและผู้บริ ารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562  มาตรา 14
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
รื่อง ารซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ.2566องค รป ครองท้องถิ่น
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โครง าร ริม ร้างพัฒนาศั ยภาพ พิ่มองคความรู้ใ ้แ ผู้บริ าร 
มาชิ ภาอบต. พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง พนั งานจ้างและผู้นา

ชุมชน

จานวน 500,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารพัฒนาศั ยภาพ พิ่มองคความรู้
อบรม ัมมนาและศึ ษาดูงานนอ ถานที่ ใ ้แ ผู้บริ าร,
ผู้ชวยผู้บริ าร,ประธาน ภาฯรองประธาน ภาฯ  มาชิ ภาฯ
ลขานุ าร ภาฯพนั งาน วนตาบล ลู จ้าง และพนั งานจ้าง
ตลอดจนผู้ได้รับมอบ มายใ ้ปฏิบัติ น้าที่อัน ป็นประโยชน
ตอองค ารบริ าร วนตาบลศาลายา  ชนผู้นาชุมชน 
บุคคล รือคณะบุคคลที่มี วนรวมปฏิบัติงาน ับ
องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา ฯลฯ 
า รับจาย ป็นคาใช้จายในพิธี ปิดและปิด ารอบรม 

คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และต แตง ถานที่อบรม
 คาใช้จายใน ารอบรม คาวั ดุ  ครื่อง ขียน อุป รณ 
คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม
 คาที่พั  คาจ้าง มาพา นะ ดินทาง 
คาของ มนาคุณดูงานและคาใช้จายจา ป็นอื่น ๆ ฯลฯ 
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน  
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)  น้า 146ลาดับที่ 3    
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ

จานวน 400,000 บาท

พื่อจาย ป็น
- คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง
- คาใช้จายใน ารจัดงาน
จัดนิทรรศ าร ประ วด ารแขงขัน
- คาใช้จายใน ารแขงขัน ีฬา
นั รียน ยาวชนและประชาชน
- คาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา
- คาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร  ชน
คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง 
คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ
ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ
คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน
คาลงทะ บียนตางๆ
- คา บี้ย ลี้ยงพยาน
- คาของรางวัล  รือ งินรางวัล
- คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้
ระ ช้าดอ ไม้ และพวงมาลา

- คาชดใช้คา ีย าย
รือคา ินไ มทดแทน  ฯลฯ
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อบรมมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารโครง ารอบรมมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม  ใ ้แ ผู้บริ าร, ผู้ชวยผู้บริ าร,ประธาน ภาฯ 
รองประธาน ภาฯ  มาชิ ภาฯ
ลขานุ าร ภาฯ พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง และพนั งานจ้าง 
ตลอดจนผู้ได้รับมอบ มายใ ้ปฏิบัติ น้าที่
อัน ป็นประโยชนตอองค ารบริ าร วนตาบลศาลายา 
ชนผู้นาชุมชน บุคคล รือคณะบุคคลที่มี วนรวมปฏิบัติงาน
ับองค ารบริ าร วนตาบลศาลายา ฯลฯ 

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน  
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)  น้า 146 ลาดับที่ 5     

อบรมใ ้ความรู้ด้าน ฎ มายแ บุคลา รของ อบต.ศาลายา และ
ประชาชนทั่วไป

จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารโครง ารอบรมใ ้ความรู้ด้าน ฎ มาย
แ บุคลา รของ อบต.ศาลายา และประชาชนทั่วไป  
ใ ้แ ผู้บริ าร, ผู้ชวยผู้บริ าร,ประธาน ภาฯ รองประธาน ภาฯ
  มาชิ ภาฯ  ลขานุ าร ภาฯ พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง
 และพนั งานจ้าง ตลอดจนผู้ได้รับมอบ มายใ ้ปฏิบัติ น้าที่
อัน ป็นประโยชนตอองค ารบริ าร วนตาบลศาลายา 
ชนผู้นาชุมชน บุคคล รือคณะบุคคลที่มี วนรวม
ปฏิบัติงาน ับองค ารบริ าร วนตาบลศาลายา ฯลฯ 
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น

 พ.ศ.2557 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน  
-ปรา ฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)  น้า 147 ลาดับที่ 8     
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินของ
องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา 
พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ ทั้ง รณี ป็น ารจ้าง มา
ทั้งคา ิ่งของและคาแรงงาน รือคาจ้างแรงงาน
ใน ารบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินที่ชารุด
รือใช้งานไมได้ ชน คาจ้างซอมวั ดุอุป รณ 

คาจ้างซอมบารุงป ติ รือซอม ลางยานพา นะ 
คาซอมครุภัณฑที่ไมใช ารซอมโครง ร้างขนาดใ ญ
ชน ครื่องถาย อ าร  ครื่องคอมพิว ตอร 
ครื่องปรับอา าศ โต๊ะ ตู้ รถยนต วน ลาง
รถจั รยานยนต  และวั ดุ ครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ านั งาน 
ชน  นัง ือ  ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็
ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็  ไม้บรรทัด ล็   รรไ ร  ้าอี้พลา ติ
ตรายางที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร  ครื่องตัดโฟม
ครื่องตัด ระดาษ  ครื่อง ย็บ ระดาษ  ุญแจ ภาพ ขียน,
 แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผงปิดประ าศ 
แผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวยงาน  รือแผน 
 ป้ายตาง ๆ ที่ใช้ใน านั งาน มูลี่, มานปรับแ ง 
(ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแขวน
 ระพุทธรูป พระบรมรูปจาลอง  ระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็  
ผ้าใบติดตั้งใน านั งาน ผ้าใบ ต้นทขนาดใ ญ 
ตู้ยา ามัญประจาบ้าน แผง ัน ้องแบบรื้อถอนได้ (Partition)
ระดาษ  มึ  ดิน อปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด
ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ  าว  มุดซอง อ าร
ตลับผง มึ  น้า มึ ปรินท  ทป พี วี ซี แบบใ
น้ายาลบ ระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัว ย็บ ระดาษ 
ข็ม มุด  ระดาษคารบอน  ระดาษไข
แฟ้ม  มุดบัญชี  มุดประวัติข้าราช าร แบบพิมพ ผ้า าลี 
ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ
น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน
พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม  รวยดอ ไม้ ฯลฯ
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  ัวแร้งไฟฟ้า
ครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า  ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
มาตร า รับตรวจวงจรไฟฟ้า  ครื่องประจุไฟ โคมไฟ 
โทรโขง ไม้ชั ฟิว  ไมคลอยพร้อม ครื่อง ง  ัญญาณ 
ฟิว   ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า  ลอดไฟฟ้า  ลอดไฟ
ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า  วิตชไฟฟ้า 
ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น วนวิทยุ ลู ถ้วย ายอา าศ

 รีซี ตอร มูฟวิ่งคอย คอน ดน ซอร ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ
บร อร  ายอา าศ  รือ าอา าศ า รับวิทยุ,
ครื่องรับโทรทัศน,จานรับ ัญญาณดาว ทียม
 แบต ตอรี่โซลา ซลล  ลองรับ ัญญาณ ดอ ลาโพง 
ฮอรนลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจรตาง ๆ
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วั ดุงานบ้านงานครัว จานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุงานบ้านงานครัว 
ชน  ม้อ  ระทะ  ะละมัง ตะ ลิว  รอบรูป มีด ถัง ถาด
แ ้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้อม  ระจ งา 
โองน้า ที่นอน  ระโถน  ตาไฟฟ้า  ตาน้ามัน 
ตารีด  ครื่องบดอา าร  ครื่องตีไขไฟฟ้า  ครื่องปิ้งขนมปง 
ระทะไฟฟ้า  ม้อไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า 
ระติ น้าร้อน  ระติ น้าแข็งถังแ ๊   ตา

 ตู้ ็บอุป รณดับ พลิง ายยางฉีดน้า ถังขยะแบบขาตั้ง
ถังน้า ถังขยะแบบล้อลา  อางล้างจาน
ไม้ วาด  ขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอ มอน  มอน ผ้า ม 
ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน  ัวดูดตะ อน ระวายน้า
อา าร ริม (นม) วั ดุประ อบอา าร อา าร า ร็จรูปฯลฯ
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วั ดุยานพา นะและขน ง จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุยานพา นะและขน ง 
ชน ไขควง ประแจ แมแรง  ุญแจปา ตาย  ุญแจ ลื่อน
คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัย 
ยางรถยนต น้ามัน บร  น๊อตและ รู  ายไมล  พลา
ฟิลม รองแ ง น้า ลั่น  บาะรถยนต  ครื่องยนต (อะไ ล) 
ชุด ียรรถยนต  บร  ครัช พวงมาลัย  ายพานใบพัด
ม้อน้า  ัว ทียน แบต ตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ามัน 

ไฟ น้า ไฟ บร  อานจั รยาน ตลับลู ปืน 
ระจ มองข้างรถยนต  ันชนรถยนต  ข็มขัดนิรภัย
ายไฮดรอลิค ฯลฯ

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
  ชน แ ๊ ุงต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล 
น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน 
น้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง ถาน
๊าซน้ามัน ียร น้ามัน ลอลื่น ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุคอมพิว ตอร
ชน แผน รือจานบันทึ ข้อมูล อุป รณบันทึ ข้อมูล
 (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk,
  Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) 
ทปบันทึ ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape)  ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ
ครื่องพิมพคอมพิว ตอร 
ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร
ระดาษตอ นื่อง  าย ค บิล  นวยประมวลผล

 ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง
แผงแป้นอั ขระ  รือแป้นพิมพ (Key Board) 
มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป  (Memory Chip)
  ชน RAM คัตซีทฟีด ตอร (Cut  Sheet Feeder)  
มา  (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่งบ๊อ ซ 
ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ
 (Card)  ชน Ethernet Card, 
 Lan Card, Anti  virus Card, Sound  Card)  ป็นต้น 
ครื่องอานและบันทึ ข้อมูล
แบบตาง ๆ  ชน แบบดิ ตต (Diskette)
 แบบฮารดดิ ต (Hard Disk)
 แบบซีดีรอม (CD-ROM)
 แบบออพติคอล  (Optical)  ป็นต้น
รา ตอร (Router) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 740,000 บาท
คาไฟฟ้า จานวน 400,000 บาท

พื่อจายคาไฟฟ้าใน านั งาน/ในที่ าธารณะ
 รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน 
ชน คาบริ าร คาภาษี
ใน ิจ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 40,000 บาท

พื่อจายคาน้าบาดาลใน านั งาน รือที่ าธารณะ
รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน
  ชน คาบริ าร คาภาษี
 ใน ิจ ารขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา

คาบริ ารโทรศัพท จานวน 40,000 บาท

พื่อ ป็น คาโทรศัพท คาโทรศัพท คลื่อนที่และ
รวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้มาซึ่งบริ ารดัง ลาว 
และคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ  ารใช้บริ าร 
ชน  าร ชา ครื่อง คา ชา ลข มายโทรศัพท ฯลฯ 

คาบริ ารไปรษณีย จานวน 50,000 บาท

พื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ, คาดวงตราไปรษณียา ร, 
คา ชาตู้ไปรษณีย, คาธรรม นียม ารโอน งิน
ในระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐ
แบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)  ฯลฯ

คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม 
ชน คาโทรภาพ (โทร าร) คา ท ล ซ
คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ ื่อ าร
คา ื่อ ารผานดาว ทียม คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้
ระบบอิน ทอร น็ตรวมถึงอิน ทอร น็ต ารด
และคา ื่อ ารอื่น ๆ  ชนคา ค บิ้ลทีวี
คา ชาชอง ัญญาณดาว ทียม  ป็นต้น
 และใ ้ มายความรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้ได้
ใช้บริ ารดัง ลาวและคาใช้จายที่ ิดขึ้น

ี่ยว ับ ารใช้บริ าร คาตอ ัญญาณจีพี อ  ฯลฯ
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คา ชาพื้นที่ ว็บไซต และคาธรรม นียมที่ ี่ยวข้อง จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาพื้นที่ ว็บไซต 
และคาธรรม นียมที่ ี่ยวข้อง
- ระบบ CLOUD, HOSTING ฯลฯ

งบลงทุน รวม 51,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,000 บาท
ครุภัณฑ านั งาน

้าอี้ านั งาน จานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน 
จานวน 2ตัว โดยมีคุณลั ษณะดังนี้ 
1. ที่นั่งมีพนั พิง
2.  ้าอี้ ป็นระบบไฮดรอลิค 
ามารถปรับขึ้น-ลงได้

3. มีที่ ท้าแขน 2 ข้าง
4. ปลายขาใ ล้อ พื่อความ ะดว ใน าร คลื่อนที่
 -  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น

     

โต๊ะทางาน จานวน 16,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทางาน
จานวน 2 ตัว โดยมีคุณลั ษณะดังนี้ 
1. ขนาดไมน้อย วา  ว้าง 80 ซนติ มตร
ยาว 150  ซนติ มตร  ูง 75  ซนติ มตร
2. มี 3 ลิ้นชั
3. มี ระจ ปิดทับด้านบน
 -  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

แ น นอร า รับงาน ็บ อ ารระดับศูนยบริ าร แบบที่ 2 จานวน 27,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง  แ น นอร า รับงาน ็บ อ าร
ระดับศูนยบริ ารแบบที่ 2 จานวน1 ครื่องๆละ 
ราคา 27,000 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
-  ป็น แ น นอรชนิดป้อน ระดาษขนาด A4 
อัตโนมัติ(Auto Document Feeder)
ได้ไมน้อย วา50 แผน
-  ามารถ แ น อ ารได้2  น้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละ อียดใน าร แ น ูง ุด
 ไมน้อย วา 600x600 dpi
- มีความ ร็วใน าร แ น ระดาษขนาด A4 ได้
ไมน้อย วา 40 ppm
-  ามารถ แ น อ ารได้ไมน้อย วา ระดาษขนาด A4
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา 
จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
 - ตั้งจายตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึ ษา า รับประ มินความพึงพอใจของผู้รับบริ ารของ
องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา

จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างองค ร รือ ถาบันที่ ป็น ลางทา าร ารวจ
และประ มินความพึงพอใจของผู้รับบริ าร
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี าวาด้วย ารบริ าร ิจ ารบ้าน มืองที่ดี
 พ.ศ. 2542 
2) นัง ือดวนที่ ุด ที่ มท 0809.3/ว27 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  รื่อง ซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติ

ี่ยว ับ ลั ณฑ  งื่อนไข และวิธี าร า นด งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ป็น งินรางวัลประจาปี 
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นด งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น
งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็น
รายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
น้าที่145 ลาดับที่ 2  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,796,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,436,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,436,000 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 1,140,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรุง งิน ดือน
พนั งาน วนตาบลประจาปี จานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา
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งินประจาตาแ นง จานวน 18,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน วนท้องถิ่น 
ประ ภทอานวย ารท้องถิ่น 

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 258,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไปจานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน
แผนอัตรา าลัง ามปีขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา 

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็น  งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้างตามภาร ิจและ
พนั งานจ้างทั่วไป
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปีขององค าร
บริ าร วนตาบลศาลายา 

งบดาเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 245,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา   ชน
-คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง 
-คณะ รรม ารตรวจรับพั ดุ 
-คณะ รรม าร า นดคุณลั ษณะ
-ผู้ควบคุมงาน อ ร้าง
-คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วน
-คาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง 
-  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
-  งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง
-  งินรางวัล
-  งินทาขวัญฝ่าอันตราย ป็นครั้งคราวฯลฯ
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 
ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง  รือพนั งานจ้าง 
ที่ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารป ติ
และ/ รือในวัน ยุดราช ารวัน าร – อาทิตย
รือวัน ยุดนั ขัตฤ ษ

-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย
งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 รวมที่มีแ ้ไข พิ่ม ติม
 

คา ชาบ้าน จานวน 120,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบล
ตาแ นงที่มี ิทธิได้รับ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับคา ชาบ้าน 
-ถือปฏิบัติตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน
ของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน 

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ได้แ พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง และพนั งานจ้าง
ผู้มี ิทธิได้รับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
 คาซั ฟอ  คา าจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล คาระวางบรรทุ  
คา ชาทรัพย ิน (ย ว้น คา ชาบ้าน) 
คาโฆษณา และ ผยแพรประชา ัมพันธ 
(รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาประชา ัมพันธ
และ ผยแพรขาวทางวิทยุ  ระจาย ียง โทรทัศน
โรงม ร พ คาจัดทา อ าร ประชา ัมพันธ 
รือ ิ่งพิมพตาง ๆ)คาธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ัน

คาใช้จายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา 
คาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ   ชน
คาจ้างที่ปรึ ษา คาจ้างออ แบบ, คารับรองแบบ,
คาจ้างทนายความ, คาจ้างปรับปรุง โด มน website, 
คาจ้างแรงงานราษฎร รณีดา นิน อง คาจ้าง มา
ที่มีลั ษณะ ารจ้างทา พื่อใ ้ได้มาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ
ป้ายชื่อ านั งาน  รือป้ายอื่น ๆ  ที่ไมมีลั ษณะ ป็น ิ่ง อ ร้าง 
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครง ารประชาคมท้องถิ่น พื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารประชาคมท้องถิ่นจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึง ารรับฟงความคิด ็นของประชาชน
ในพื้นที่ พื่อรับฟงปญ าความต้อง ารที่จะนามาจัดทาโครง าร
รือ ิจ รรมใน ารพัฒนา รือแ ้ไขปญ าในพื้นที่
า รับ ป็นคาจัด ตรียม ถานที่ คา ชา ต๊นท

คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาป้ายโครง าร 
คาวั ดุอุป รณตางๆ ฯลฯ
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจัดทาแผนพัฒนา
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแ ้ไข พิ่ม ติม 
(ฉบับที่3) พ.ศ.2561
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570)  น้า  150 ลาดับที่ 1
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ง ริม นับ นุน ารจัดทาแผนพัฒนา มูบ้าน จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง าร ง ริม นับ นุน ารจัดทา
แผนพัฒนา มูบ้าน  ชนคาจัด ตรียม ถานที่ คา ชา ต๊นท 
คาอา ารคาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาป้ายโครง าร 
คาวั ดุอุป รณตางๆรวมถึงคาใช้จายอื่นๆซึ่ง ป็นคาใช้จาย
ที่ ิดจา าร ง ริม นับ นุน ารจัดทาแผนพัฒนา มูบ้าน
และ ิจ รรม นับ นุน ารจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา มู
บ้าน 
ารพัฒนาผู้นาชุมชน ร้าง ครือขายองค รชุมชนและ นับ นุน
ารขับ คลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณา าร พื่อนาข้อมูลมา

จัดทา ป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 
ลงวันที่ 12มีนาคม 2553  รื่อง  าร นับ นุน ารขับ คลื่อน
แผนชุมชน  ู ารพัฒนาท้องถิ่นและจัง วัดแบบบูรณา าร
 2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2562 
รื่อง  าร ชื่อมโยงและบูรณา ารแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด 
ที่ มท 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2566-2570)  น้า 150ลาดับที่ 2    
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อบรมใ ้ความรู้ ี่ยว ับ พรบ.ข้อมูลขาว ารของทางราช าร จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารอบรมใ ้ความรู้ ี่ยว ับ
พรบ.ข้อมูลขาว ารของทางราช าร  แ ผู้บริ าร 
พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง และพนั งานจ้าง 
า รับจาย ป็นคาใช้จายในพิธี ปิดและปิด ารอบรม

คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และต แตง ถานที่อบรม
คาใช้จายใน ารอบรม คาวั ดุ  ครื่อง ขียน อุป รณ 
คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่มคาที่พั  คาจ้าง มาพา นะ ดินทาง 
คาของ มนาคุณดูงานและคาใช้จายจา ป็นอื่น ๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)  น้า 147ลาดับที่ 7  
  

งานบริหารงานคลัง รวม 9,933,400 บาท
งบบุคลากร รวม 5,438,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 5,438,900 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 3,690,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรุง งิน ดือน
พนั งาน วนตาบลประจาปี จานวนอัตราตามที่
ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา    
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งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 88,500 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน วนตาบล 
ชน  งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
งินที่ปรับ พิ่ม า รับคุณวุฒิ  ฯลฯ

งินประจาตาแ นง จานวน 121,200 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน วนท้องถิ่น
ตาแ นงประ ภทอานวย ารท้องถิ่น 

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 1,479,200 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไปจานวนอัตราตามที่ปรา ฏ
ในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา    

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไป ที่มี ิทธิได้รับ 
ชน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ฯลฯ     
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งบดาเนินงาน รวม 3,467,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 772,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 350,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา   ชน
-คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง 
-คณะ รรม ารตรวจรับพั ดุ 
-คณะ รรม าร า นดคุณลั ษณะ
-ผู้ควบคุมงาน อ ร้าง
-คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วน
-คาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง 
- งินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้าน ารรั ษาความ จ็บป่วย
นอ วลาราช ารและในวัน ยุดราช าร(แพทย
พยาบาล ทันตแพทย)
-  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
-  งินตอบแทน จ้า น้าที่
ใน าร ลือ ตั้ง
-  งินรางวัล
-  งินทาขวัญฝ่าอันตราย ป็นครั้งคราวฯลฯ

 
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
 ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง  รือพนั งานจ้าง 
ที่ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารป ติและ/
รือในวัน ยุดราช ารวัน าร – อาทิตย รือ

วัน ยุดนั ขัตฤ ษ
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมที่มีแ ้ไข พิ่ม ติม
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คา ชาบ้าน จานวน 312,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบลตาแ นง
ที่มี ิทธิได้รับ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับคา ชาบ้าน 
-ถือปฏิบัติตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน 

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา จานวน 90,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ จ้า น้าที่อบต. 
ได้แ  พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง และพนั งานจ้าง
ผู้มี ิทธิได้รับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 1,940,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 1,550,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ 
คาซั ฟอ  คา าจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล คาระวางบรรทุ  
คา ชาทรัพย ิน (ย ว้น คา ชาบ้าน) 
คาโฆษณา และ ผยแพร คาจ้างทาระบบแผนที่ภาษี
ประชา ัมพันธ (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณา
ประชา ัมพันธและ ผยแพรขาวทางวิทยุ  ระจาย ียง
โทรทัศน โรงม ร พ คาจัดทา อ าร 
ประชา ัมพันธ  รือ ิ่งพิมพตาง ๆ)
คาธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ัน
คาใช้จายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา
คาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ   ชน
คาจ้างที่ปรึ ษา คาจ้างออ แบบ,คารับรองแบบ,
คาจ้างทนายความ, คาจ้างปรับปรุง โด มน website,
 คาจ้างแรงงานราษฎร รณีดา นิน อง 
คาจ้าง มาที่มีลั ษณะ ารจ้างทา พื่อใ ้ได้มา
ซึ่งป้ายประชา ัมพันธป้ายชื่อ านั งาน 
รือป้ายอื่น ๆ  ที่ไมมีลั ษณะ ป็น ิ่ง อ ร้าง 

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น
- คารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรอง
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น)
- พิธี ปิดอาคารตางๆ
- คาใช้จายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธีฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารอบรมใ ้ความรู้ ารชาระภาษีตาม ฎ มาย า นด จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารอบรมใ ้ความรู้ ารชาระภาษี 
ชนคาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร ลี้ยงผู้ ข้าอบรม
 คาอา ารวางและ ครื่องดื่มและคาใช้จายจา ป็นอื่นๆ ฯลฯ
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น 

พ.ศ. 2557 และที่มี ารแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน 
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
  น้า 148ลาดับที่ 12 

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ

จานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ป็น
- คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง
- คาใช้จายใน ารจัดงานจัดนิทรรศ าร 
ประ วด ารแขงขัน
- คาใช้จายใน ารแขงขัน ีฬา
นั รียน ยาวชนและประชาชน
- คาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา
- คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร  ชน
คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ
คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถณ ทาอา าศยาน
คาผานทางดวนพิ ศษคาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน
คาลงทะ บียนตางๆ
- คา บี้ย ลี้ยงพยาน
- คาของรางวัล  รือ งินรางวัล
- คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้
ระ ช้าดอ ไม้ และพวงมาลา

- คาชดใช้คา ีย าย รือคา ินไ มทดแทน  ฯลฯ
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินของ
องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา 
พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ ทั้ง รณี ป็น ารจ้าง มา
ทั้งคา ิ่งของและคาแรงงาน รือคาจ้างแรงงาน
ใน ารบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินที่ชารุด
รือใช้งานไมได้ ชน คาจ้างซอมวั ดุอุป รณ 

คาจ้างซอมบารุงป ติ รือซอม ลางยานพา นะ 
คาซอมครุภัณฑที่ไมใช ารซอมโครง ร้างขนาดใ ญ
ชน ครื่องถาย อ าร  ครื่องคอมพิว ตอร 
ครื่องปรับอา าศ โต๊ะ ตู้ รถยนต วน ลาง
รถจั รยานยนต  และวั ดุ ครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ านั งาน  ชน  นัง ือ
  ครื่องคิด ลขขนาด ล็   ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็   
ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็  ไม้บรรทัด ล็   รรไ ร

้าอี้พลา ติ  ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร 
ครื่องตัดโฟม  ครื่องตัด ระดาษ  ครื่อง ย็บ ระดาษ 
ุญแจ ภาพ ขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ

แผงปิดประ าศ แผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวยงาน 
รือแผน  ป้ายตาง ๆ ที่ใช้ใน านั งาน มูลี่, มานปรับแ ง

 (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแขวน พระพุทธรูป 
พระบรมรูปจาลอง  ระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็  
ผ้าใบติดตั้งใน านั งาน ผ้าใบ ต้นทขนาดใ ญ 
ตู้ยา ามัญประจาบ้าน แผง ัน ้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด
ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ  าว  มุด ซอง อ าร
ตลับผง มึ  น้า มึ ปรินท  ทป พี วี ซี
แบบใ  น้ายาลบ ระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
ตัว ย็บ ระดาษ ข็ม มุด  ระดาษคารบอน  ระดาษไข แฟ้ม
มุดบัญชี  มุดประวัติข้าราช าร แบบพิมพ ผ้า าลี  

 ธงชาติ  ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ
 น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน 
พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม รวยดอ ไม้ ฯลฯ
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วั ดุยานพา นะและขน ง จานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุยานพา นะและขน ง 
ชน ไขควง ประแจ แมแรง  ุญแจปา ตาย  ุญแจ ลื่อน 
คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัย
 ยางรถยนต น้ามัน บร  น๊อตและ รู  ายไมล  พลา
 ฟิลม รองแ ง น้า ลั่น  บาะรถยนต 
ครื่องยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถยนต
บร  ครัช พวงมาลัย  ายพานใบพัด 
ม้อน้า  ัว ทียน แบต ตอรี่ จานจาย ล้อ 

ถังน้ามัน ไฟ น้า ไฟ บร  อานจั รยาน
ตลับลู ปืน  ระจ มองข้างรถยนต  ันชนรถยนต
ข็มขัดนิรภัย ายไฮดรอลิค ฯลฯ
 

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 
ชน แ ๊ ุงต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าด
น้ามัน บนซินน้ามัน ตา น้ามันจารบี น้ามัน ครื่อง
ถาน  ๊าซ น้ามัน ียร น้ามัน ลอลื่น ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุคอมพิว ตอร
ชน แผน รือจานบันทึ ข้อมูล อุป รณบันทึ ข้อมูล 
ทปบันทึ ข้อมูล  ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ
ครื่องพิมพคอมพิว ตอร 
ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร 
ระดาษตอ นื่อง  าย ค บิล
นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ

 แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ
  รือแป้นพิมพ (Key Board)
มนบอรด (Main Board)  มมโมรี่ซิป  (Memory Chip)
ชน RAMคัตซีทฟีด ตอร (Cut  Sheet Feeder)
มา  (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่งบ๊อ ซ 
ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ
  ชน Ethernet Card,  Lan Card, 
Anti  virus Card, Sound  Card)  ป็นต้น
  ครื่องอานและบันทึ ข้อมูลแบบตาง ๆ
  ชน แบบดิ ตต (Diskette) 
แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD-ROM) 
แบบออพติคอล  (Optical) 
รา ตอร (Router) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 420,000 บาท
คาบริ ารโทรศัพท จานวน 20,000 บาท

พื่อ ป็นคาโทรศัพท คลื่อนที่และรวมถึงคาใช้จาย
พื่อใ ้มาซึ่งบริ ารดัง ลาว และคาใช้จายที่ ิดขึ้น
ี่ยว ับ  ารใช้บริ าร  ชน  าร ชา ครื่อง

คา ชา ลข มายโทรศัพท ฯลฯ
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คาบริ ารไปรษณีย จานวน 400,000 บาท

พื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ, คาดวงตราไปรษณียา ร,
คา ชาตู้ไปรษณีย, คาธรรม นียม ารโอน งิน
ในระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ
(GFMIS)ฯลฯ

งบลงทุน รวม 1,027,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,027,500 บาท
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

รถนั่ง วน ลาง จานวน 900,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อรถนั่ง วน ลาง ประ ภทรถยนตไฟฟ้า
จานวน 1 คันๆละ 900,000 บาท โดยมีคุณลั ษณะ ฉพาะ ดังนี้
าลังมอ ตอรไฟฟ้า ูง ุดไมต่า วา 140 แรงม้า

  ป็นราคารวม ครื่องปรับอา าศ วิทยุ
 และอุป รณมาตรฐานจา โรงงาน
-  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น

     
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
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ครื่องคอมพิว ตอร จานวน 115,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร All In One
า รับงานประมวลผล

จานวน  5  ครื่องๆละ 23,000 บาท
 โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU)
 ไมน้อย วา 6 แ น ลั  (6 core)
 และ 12 แ น มือน (12 Thread) และมี ทคโนโลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้
ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง
 (Turbo Boost  รือ Max Boost)
 โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ า ูง ุด 
ไมน้อย วา 3.6 GHz จานวน 1  นวย
-  นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน
 ขนาดไมน้อย วา 8 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ 
โดยมีคุณลั ษณะอยางใดอยาง นึ่ง  รือดี วา ดังนี้
1) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจร ลั
ที่มีความ ามารถใน ารใช้ นวยความจาแย
จา นวยความจา ลั ขนาดไมน้อย วา 2 GB
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถ
ใน ารใช้ นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพ
ขนาดไมน้อย วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา
 มีขนาดไมน้อย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA  รือ
ดี วา ขนาดความจุไมน้อย วา 1 TB  รือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย วา 250 GB
 จานวน 1  นวย
- มี DVD-RW  รือดี วา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
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รือภายนอ  (External) จานวน 1  นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วาจานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา
 ไมน้อย วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อย วา 21 นิ้ว
 ความละ อียดแบบ FHD (1920x1080)
-  ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)
 และ Bluetooth
- ตั้งจายตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร

ครื่อง ารองไฟ จานวน 12,500 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จานวน 5  ครื่อง ๆละ2,500 บาท
 โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี าลังไฟฟ้าขาออ  (Output) 
ไมน้อย วา 800 VA (480 Watts)
-  ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา15 นาที    
 - ตั้งจายตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 259,000 บาท
งบบุคลากร รวม 227,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 227,000 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 227,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรุง งิน ดือน
พนั งาน วนตาบลประจาปี จานวนอัตราตามที่
ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา    
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งบดาเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา   ชน
-คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง 
-คณะ รรม ารตรวจรับพั ดุ 
-คณะ รรม าร า นดคุณลั ษณะ
-ผู้ควบคุมงาน อ ร้าง
-คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วน
-คาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง 
- งินตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
-  งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษ
-  งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง
-  งินรางวัล
-  งินทาขวัญฝ่าอันตราย ป็นครั้งคราวฯลฯ

      

งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ านั งาน

้าอี้ านั งาน จานวน 4,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน จานวน 1ตัว
 โดยมีคุณลั ษณะดังนี้ 
1. ที่นั่งมีพนั พิง
2.  ้าอี้ ป็นระบบไฮดรอลิค  ามารถปรับขึ้น-ลงได้
3. มีที่ ท้าแขน 2 ข้าง
4. ปลายขาใ ล้อ พื่อความ ะดว ใน าร คลื่อนที่
-  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น
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โต๊ะทางาน จานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทางานจานวน 1 ตัว
 โดยมีคุณลั ษณะดังนี้ 
1. ขนาดไมน้อย วา  ว้าง 80 ซนติ มตร 
ยาว 150  ซนติ มตร  ูง 75  ซนติ มตร
2. มี 3 ลิ้นชั
3. มี ระจ ปิดทับด้านบน
-  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 3,511,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,797,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,797,700 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 959,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรุง งิน ดือน
พนั งาน วนตาบลประจาปี จานวนอัตราตามที่ปรา ฏ
ในแผนอัตรา าลัง ามปีขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา    

งินประจาตาแ นง จานวน 18,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน วนท้องถิ่น 
ตาแ นงประ ภทอานวย ารท้องถิ่น 

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 718,200 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไป
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา 

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จานวน 102,500 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไป ที่มี ิทธิได้รับ
  ชน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว จานวนอัตราตามที่ปรา ฏ
ในแผนอัตรา าลัง ามปีขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา 
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งบดาเนินงาน รวม 1,369,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 294,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา   ชน
-คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง 
-คณะ รรม ารตรวจรับพั ดุ 
-คณะ รรม าร า นดคุณลั ษณะ
-ผู้ควบคุมงาน อ ร้าง
-คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วน
-คาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง 
-  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
- คาตอบแทน อปพร.
-  งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง
-  งินรางวัล
-  งินทาขวัญฝ่าอันตราย ป็นครั้งคราว ฯลฯ

 
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
 ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง  รือพนั งานจ้างที่
ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารป ติ
และ/ รือในวัน ยุดราช ารวัน าร – อาทิตย
รือวัน ยุดนั ขัตฤ ษ

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย
งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559รวมที่มีแ ้ไข พิ่ม
ติม    
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คา ชาบ้าน จานวน 144,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตาบล
ตาแ นงที่มี ิทธิได้รับ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับคา ชาบ้าน 
-ถือปฏิบัติตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน 
     

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ
พนั งาน วนตาบลผู้มี ิทธิได้รับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
พ.ศ.2523และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554 
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ
ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

3) ประ าศ ระทรวงม าดไทย  รื่อง  ลั ณฑ
และวิธี าร บิ จาย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
ของบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น
 ประ าศ ณ วันที่ 12  มษายน พ.ศ. 2542
4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/1013
ลงวันที1่8  ุมภาพันธ 2559  รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
5)  นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่  ค. 0422.3/ว 257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบารุง ารศึ ษาและคา ลา รียน
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ค่าใช้สอย รวม 595,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
 คาซั ฟอ  คา าจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล คาระวางบรรทุ  
คา ชาทรัพย ิน (ย ว้น คา ชาบ้าน) 
 คาจ้าง มา ครื่องจั ร ล คาโฆษณา
 และ ผยแพรประชา ัมพันธ (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา
โฆษณาประชา ัมพันธและ ผยแพรขาวทางวิทยุ  ระจาย ียง
 โทรทัศน โรงม ร พ คาจัดทา อ าร 
ประชา ัมพันธ  รือ ิ่งพิมพตาง ๆ)คาธรรม นียมตาง ๆ
 คา บี้ยประ ัน คาใช้จายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา 
คาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ   ชนคาจ้างที่ปรึ ษา 
คาจ้างออ แบบ, คารับรองแบบ, คาจ้างทนายความ, 
คาจ้างปรับปรุง โด มน website, คาจ้างแรงงานราษฎร รณี
ดา นิน อง
 คาจ้าง มาที่มีลั ษณะ ารจ้างทา พื่อใ ้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชา ัมพันธป้ายชื่อ านั งาน  รือป้ายอื่น ๆ  
ที่ไมมีลั ษณะ ป็น ิ่ง อ ร้าง 
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารชวย ลือผู้ประ บภัยธรรมชาติ จานวน 100,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารชวย ลือผู้ประ บภัยธรรมชาติ
รณีมี ตุฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น รือ ารบรร ทา

ความ ดือดร้อนของประชาชน ป็น วนรวม  ชน 
ารป้อง ันและแ ้ไขปญ าอุท ภัย น้าป่าไ ล ลา  

ภัยแล้ง ภัย นาว วาตภัย อัคคีภัยและโรคติดตอ ฯลฯ 
ซึ่ง ป็น ตุ ารณที่ไม ามารถคาด ารณได้ลวง น้า
ในอัน ป็น ารแ ้ปญ า ฉพาะ น้า พื่อประโยชน
ของทางราช าร รือบรร ทาความ ดือดร้อนของประชาชน 
-ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2560 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน
-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
 ที่ มท  0810.7/ว 6768 ลงวันที่  29 พฤศจิ ายน 2560 
รื่อง แนวทางปฏิบัติใน ารชวย ลือประชาชน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2566-2570)  น้า 129 ลาดับที่ 1    
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โครง ารซ้อมแผนป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารโครง ารซ้อมแผนป้อง ัน
และบรร ทา าธารณภัย
ชน คาวั ดุอุป รณ คาตอบแทนวิทยา ร 
คาอา ารผู้ ข้ารับ ารอบรม คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม
และคาใช้จายอื่นๆ
-  ป็นไประ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
คาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรม
ของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
  น้า 129 ลาดับที่ 4  

    

โครง ารฝึ อบรม/ทบทวน อา า มัครป้อง ันภ้ยฝ่ายพล รือน จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารโครง ารฝึ อบรม/ทบทวน
 อา า มัครป้อง ันภ้ยฝ่ายพล รือน
ชน คาวั ดุอุป รณ คาตอบแทนวิทยา ร 
 คาอา ารผู้ ข้ารับ ารอบรม คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม
และคาใช้จายอื่นๆ
-  ป็นไประ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรม
ของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2566-2570)  น้า 129 ลาดับที่ 3  
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โครง ารฝึ อบรมชุดปฎิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประองค รป ครอง
วนท้องถิ่น

จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารโครง ารฝึ อบรมชุดปฎิบัติ าร
จิตอา าภัยพิบัติประองค รป ครอง วนท้องถิ่น
ชน คาวั ดุอุป รณ คาตอบแทนวิทยา ร 
 คาอา ารผู้ ข้ารับ ารอบรม คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม
และคาใช้จายอื่นๆ
-  ป็นไประ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรม
ของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2566-2570)  น้า 131 ลาดับที1่1  
    

โครง ารฝึ อบรมดับ พลิงใ ้ ับประชาชนทั่วไปและ ถานศึ ษา ใน
ขตองค ารบริ าร วนตาบลศาลายา

จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารโครง ารฝึ อบรมดับ พลิง
ใ ้ ับประชาชนทั่วไปและ ถานศึ ษา 
ใน ขตองค ารบริ าร วนตาบลศาลายา
ชน คาวั ดุอุป รณ คาตอบแทนวิทยา ร
 คาอา ารผู้ ข้ารับ ารอบรม คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม
และคาใช้จายอื่นๆ
-  ป็นไประ บียบ ระทรวงม าดไทย 
วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น

 พ.ศ. 2557และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
  น้า 129 ลาดับที่ 2  
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โครง ารลดอุบัติ ตุบนท้องถนน จานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารโครง ารลดอุบัติ ตุทางถนน 
ตั้งจุดบริ ารประชาชนในชวง ทศ าลตางๆ
  ชน  ทศ าลปีใ ม  ทศ าล ง รานต ฯลฯ
  า รับ ป็นคาจัด าวั ดุอุป รณ ไฟ ัญญาณ  รวยจราจร
 คา ชา ต๊นท คาจ้างจัดทาป้ายรณรงคลดอุบัติ ตุ ฯลฯ 
รวมถึง ิ่งอานวยความ ะดว แ ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนที่ ข้ามารับบริ าร น้าที่
บริ ารประชาชนในจุดตรวจ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.5/ว 2208 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 
รื่อง  ารดา นิน ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนน
ในชวง ทศ าลปีใ ม
-  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท0804.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
รื่อง  ารดา นิน ารป้อง ัน และลดอุบัติ ตุทางถนน
ในชวง ทศ าล ง รานต
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)  น้า 130 ลาดับที่ 5   
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา 
พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ 
ทั้ง รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งคา ิ่งของและคาแรงงาน
รือคาจ้างแรงงานใน ารบารุงรั ษา
รือซอมแซมทรัพย ินที่ชารุด รือใช้งานไมได้

ชน คาจ้างซอมวั ดุอุป รณ คาจ้างซอมบารุงป ติ
รือซอม ลางยานพา นะ คาซอมครุภัณฑที่

ไมใช ารซอมโครง ร้างขนาดใ ญ
ชน ครื่องถาย อ าร  ครื่องคอมพิว ตอร
ครื่องปรับอา าศ โต๊ะ ตู้ รถยนต วน ลาง 
รถจั รยานยนต  และวั ดุ ครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วั ดุงานบ้านงานครัว จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุงานบ้านงานครัว 
ชน  ม้อ  ระทะ  ะละมัง ตะ ลิว  รอบรูป 
มีด ถัง ถาด แ ้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้อม 
ระจ งา โองน้า ที่นอน  ระโถน  ตาไฟฟ้า 
ตาน้ามัน  ตารีด  ครื่องบดอา าร  ครื่องตีไขไฟฟ้า 
ครื่องปิ้งขนมปง  ระทะไฟฟ้า  ม้อไฟฟ้า 
รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า  ระติ น้าร้อน  ระติ น้าแข็ง
 ถังแ ๊   ตา ตู้ ็บอุป รณดับ พลิง  ายยางฉีดน้า 
ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลา  อางล้างจาน
 ถังน้า ไม้ วาด  ขง มุ้ง ผ้าปูที่นอนปลอ มอน 
มอน ผ้า ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน 
ัวดูดตะ อน ระวายน้า อา าร ริม (นม) 

วั ดุประ อบอา าร อา าร า ร็จรูปฯลฯ
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ั ดุ ร้าง จาน น 50,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินคา ั ดุ ร้าง
ชน ไม้ ค้ น คีม ชะ ง จ บ ิ่ ียม
ื่ ย ข าน บไ ไม้ ทป ัดระยะ ครื่ ง ัดขนาด ็

ชน ต ับ มตร ู ดิ่ง านมื โถ ้ ม าง ้างมื
รา พาดผ้า น้า า ใ ชื่ ม ็ ครื่ งยิงตะปู
นั่งร้าน น้ามันทาไม้ ทิน น ร ี ปูนซี มนต
ทราย ยางมะต ย า ร็จรูป ิฐ รื ซี มนตบ ็
ระ บื้ ง ัง ะ ี ตะปู ็ ้น ปรงทา ี ปูนขา
ผนดิน นีย ัง คราะ ท น้า ะ ุป รณประปา

ท ตาง ๆ ท น้าบาดา ฯ ฯ

ั ดุยานพา นะ ะขน ง จาน น 50,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินคา ั ดุยานพา นะ ะขน ง
ชน ไขค ง ประ จ ม รง ุญ จปา ตาย
ุญ จ ื่ น คีม ็ ค ็ ค ียร ็ คค ัตช
็ คพ งมา ัย ยางรถยนต น้ามัน บร น ต ะ รู
ายไม พ า ฟิ ม ร ง ง น้า ั่น บาะรถยนต
ครื่ งยนต ( ะไ ) ชุด ียรรถยนต บร ครัช
พ งมา ัย ายพานใบพัด ม้ น้า ั ทียน
บต ต รี่จานจาย ้ ถังน้ามัน ไฟ น้า ไฟ บร
านจั รยานต ับ ู ปืน ระจ ม งข้างรถยนต
ันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย ายไฮดร ิค ฯ ฯ

ั ดุ ชื้ พ ิง ะ ื่น จาน น 100,000 บาท

พื่ จาย ป็น งินคา ั ดุ ชื้ พ ิง ะ ื่น
ชน ุงต้ม น้ามัน ชื้ พ ิง น้ามันดี ซ
น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา
น้ามันจารบี น้ามัน ครื่ ง ถาน าซ
น้ามัน ียร น้ามัน ื่น ฯ ฯ
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วั ดุ าร ษตร จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ าร ษตร
ชน  คียว  ปริง ลอร (Sprinkler) จอบ มุน 
จานพรวน ผานไถ ระทะ คราดซี่พรวนดิน ระ วางแถว
  ครื่องดั แมลง ตะแ รงรอน บนโธ  อวน ( า ร็จรูป)
  ระชัง มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้อง ันและ าจัดศัตรูพืชและ ัตว
 อา าร ัตว พืชและ ัตว พันธุ ัตวปี และ ัตวน้า 
น้า ชื้อพันธุ ัตว วั ดุ พาะชาอุป รณใน ฯลฯ

วั ดุ ครื่องแตง าย จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ ครื่องแตง าย
  ชน  ครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน  ื้อ  าง ง ผ้า 
ครื่อง มายตาง ๆ ถุง ท้า/ถุงมือ รอง ท้า   ข็มขัด 
มว   ผ้าผู คอ  ื้อ ะท้อนแ ง  ื้อชูชีพ

ชุดดับ พลิงรวมถึงชนิด ันไฟ(ไมรวมถังออ ซิ จน) 
ชุดประดาน้า (ไมรวมถังออ ซิ จน) 
ครื่องแตง าย า รับงาน วาดถนน/ล้างทอ ใ าร คมี
  ครื่องแตง ายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
/ศูนยบริ าร าธารณ ุข ชุดนาฎศิลป์ ชุดดุริยางค 
วุฒิบัตร อปพร.บัตรประจา อปพร.
  ข็ม ครื่อง มาย อปพร. ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุคอมพิว ตอร 
ชน แผน รือจานบันทึ ข้อมูล อุป รณบันทึ ข้อมูล
ทปบันทึ ข้อมูล 
ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร

 ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง 
าย ค บิล  นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดรฟ 

ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ 
รือแป้นพิมพ (Key Board) 

มนบอรด (Main Board)
มมโมรี่ซิป  (Memory Chip)  ชน RAM
คัตซีทฟีด ตอร (Cut  Sheet Feeder)  
มา  (Mouse) 
พริน ตอร วิตชิ่งบ๊อ ซ (Printer Switching Box) 
ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ
ครื่องอานและบันทึ ข้อมูลแบบตาง ๆ 
ชน แบบดิ ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk)
 แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล  (Optical) 
รา ตอร (Router) ฯลฯ

งบลงทุน รวม 345,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 345,000 บาท
ครุภัณฑ าร ษตร

ลื่อยโซยนต จานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ลื่อยโซรถยนต 
จานวน 1  ครื่องๆละ 25,000 บาท 
โดยมีคุณลั ษณะ ดังนี้ 
ขนาดไมต่า วา 3 แรงม้า
ความยาวบารโซ ไมน้อย วา 12 นิ้ว
-  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 15/8/2565  14:06:25 น้า : 59/139

137



ครุภัณฑ นาม

ต้นท นาม จานวน 120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ต้นท นาม จานวน 4  ลัง
 ขนาด  ว้าง 5  มตรยาว 12  มตร  าขา ูง
ไมต่า วา 2.5  มตร โครง ล็ ผลิตจา ล็ ทอประปา 
ข้อตอ ล็ งายตอ ารถอดและประ อบ 
ผ้า ต้นท ันแดด  ันน้าได้
-  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ จานวน 200,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ป็นรายจายใน ารซอมแซมอุป รณครุภัณฑ 
ทอ ูบน้า  ครื่อง ูบน้า ทา ีใ มทั้งคัน 
ปลี่ยน ครื่องยนตใ มฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,582,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,005,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,005,200 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 800,000 บาท

  พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรุง งิน ดือน
พนั งาน วนตาบลประจาปี จานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา 

งินประจาตาแ นง จานวน 18,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน วนท้องถิ่น
ตาแ นงประ ภทอานวย ารท้องถิ่น 
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 187,200 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไปจานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา

งบดาเนินงาน รวม 565,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 90,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา   ชน
-คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง 
-คณะ รรม ารตรวจรับพั ดุ 
-คณะ รรม าร า นดคุณลั ษณะ
-ผู้ควบคุมงาน อ ร้าง
-คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วน
-คาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง 
-  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
-  งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง
-  งินรางวัล
-  งินทาขวัญฝ่าอันตราย ป็นครั้งคราวฯลฯ

 
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 
ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง  รือพนั งานจ้าง
 ที่ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารป ติ
และ/ รือในวัน ยุดราช ารวัน าร – อาทิตย
รือวัน ยุดนั ขัตฤ ษ

-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมที่มีแ ้ไข พิ่ม ติม
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ
พนั งาน วนตาบล 
ผู้มี ิทธิได้รับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
ของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 90,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
คาซั ฟอ  คา าจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล คาระวางบรรทุ  
คา ชาทรัพย ิน (ย ว้น คา ชาบ้าน) 
คาโฆษณา และ ผยแพรประชา ัมพันธ
(รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาประชา ัมพันธ
และ ผยแพรขาวทางวิทยุ  ระจาย ียง โทรทัศน
โรงม ร พ คาจัดทา อ าร 
ประชา ัมพันธ  รือ ิ่งพิมพตาง ๆ)
คาธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ัน 
คาใช้จายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา 
คาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ   ชน
คาจ้างที่ปรึ ษา คาจ้างออ แบบ, คารับรองแบบ, 
คาจ้างทนายความ, คาจ้างปรับปรุง โด มน website, 
คาจ้างแรงงานราษฎร รณีดา นิน อง คาจ้าง มา
ที่มีลั ษณะ ารจ้างทา พื่อใ ้ได้มาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ
ป้ายชื่อ านั งาน  รือป้ายอื่น ๆที่ไมมีลั ษณะ ป็น ิ่ง อ ร้าง 
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น
- คารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น)
- พิธี ปิดอาคารตางๆ
- คาใช้จายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธีฯลฯ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ

จานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ป็น
- คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง
- คาใช้จายใน ารจัดงาน
จัดนิทรรศ าร ประ วด ารแขงขัน
- คาใช้จายใน ารแขงขัน ีฬา
นั รียน ยาวชนและประชาชน
- คาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา
- คาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร  ชน
คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง 
คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ
ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ
คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน
คาลงทะ บียนตางๆ
- คา บี้ย ลี้ยงพยาน
- คาของรางวัล  รือ งินรางวัล
- คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ 
และพวงมาลา
- คาชดใช้คา ีย าย รือคา ินไ มทดแทน  ฯลฯ
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา 
พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ ทั้ง รณี ป็น ารจ้าง มา
ทั้งคา ิ่งของและคาแรงงาน รือคาจ้างแรงงาน
ใน ารบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินที่ชารุด
รือใช้งานไมได้ ชน คาจ้างซอมวั ดุอุป รณ

คาจ้างซอมบารุงป ติ รือซอม ลางยานพา นะ 
คาซอมครุภัณฑที่ไมใช ารซอมโครง ร้างขนาดใ ญ
ชน ครื่องถาย อ าร  ครื่องคอมพิว ตอร 
ครื่องปรับอา าศ โต๊ะ ตู้ รถยนต วน ลาง
รถจั รยานยนต  และวั ดุ ครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ านั งาน 
ชน  นัง ือ  ครื่องคิด ลขขนาด ล็
ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็  ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็  
ไม้บรรทัด ล็   รรไ ร  ้าอี้พลา ติ  ตรายาง
ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร  ครื่องตัดโฟม 
ครื่องตัด ระดาษ  ครื่อง ย็บ ระดาษ  ุญแจ ภาพ ขียน, 
แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผงปิดประ าศ 
แผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวยงาน  รือแผน  
ป้ายตาง ๆ ที่ใช้ใน านั งาน มูลี่, มานปรับแ ง (ตอผืน)
 พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแขวน พระพุทธรูป
 พระบรมรูปจาลอง  ระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็  
ผ้าใบติดตั้งใน านั งาน ผ้าใบ ต้นทขนาดใ ญ
 ตู้ยา ามัญประจาบ้าน แผง ัน ้องแบบรื้อถอนได้ (Partition)
  ระดาษ  มึ  ดิน อ
ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด  ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ
าว  มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ  น้า มึ ปรินท
ทป พี วี ซี แบบใ  น้ายาลบ ระดาษไข ไม้บรรทัด 
คลิป ตัว ย็บ ระดาษ 
ข็ม มุด  ระดาษคารบอน  ระดาษไข แฟ้ม  มุดบัญชี
มุดประวัติข้าราช าร แบบพิมพ ผ้า าลี   ธงชาติ 
ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ

น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน
พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม  รวยดอ ไม้ ฯลฯ
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วั ดุงานบ้านงานครัว จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุงานบ้านงานครัว 
ชน  ม้อ  ระทะ  ะละมัง ตะ ลิว  รอบรูป 
มีด ถัง ถาด แ ้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้อม
  ระจ งา โองน้า ที่นอน  ระโถน  ตาไฟฟ้า
  ตาน้ามัน  ตารีด  ครื่องบดอา าร  ครื่องตีไขไฟฟ้า
  ครื่องปิ้งขนมปง  ระทะไฟฟ้า  ม้อไฟฟ้า
 รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า  ระติ น้าร้อน  ระติ น้าแข็ง 
ถังแ ๊   ตา ตู้ ็บอุป รณดับ พลิง  ายยางฉีดน้า 
ถังขยะแบบขาตั้ง ถังน้า 
ถังขยะแบบล้อลา  อางล้างจาน
ไม้ วาด  ขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอ มอน  มอน 
ผ้า ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน 
ัวดูดตะ อน ระวายน้า อา าร ริม (นม) 

วั ดุประ อบอา าร อา าร า ร็จรูปฯลฯ
     

วั ดุ อ ร้าง จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ อ ร้าง 
ชน ไม้ ค้อน คีม ชะแลง จอบ  ิ่ว  ียม
  ลื่อย ขวาน  บไ ไม้  ทปวัดระยะ  ครื่องวัดขนาด ล็
  ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง  วานมือ โถ ้วม อางล้างมือ 
ราวพาดผ้า  น้า า ใ ชื่อม ล็    ครื่องยิงตะปู 
นั่งร้าน น้ามันทาไม้ ทิน นอร  ี ปูนซี มนต
 ทราย ยางมะตอย า ร็จรูป อิฐ รือซี มนตบล็อ  
ระ บื้อง  ัง ะ ี ตะปู  ล็ ้น แปรงทา ี ปูนขาว 

แผนดิน นียว ัง คราะ  ทอน้าและอุป รณประปา
 ทอตาง ๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุคอมพิว ตอร 
ชน แผน รือจานบันทึ ข้อมูล อุป รณบันทึ ข้อมูล
ทปบันทึ ข้อมูล 
ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร

 ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง
  าย ค บิล  นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดรฟ 
ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ
  รือแป้นพิมพ (Key Board) 
มนบอรด (Main Board)
มมโมรี่ซิป  (Memory Chip)  ชน RAM
คัตซีทฟีด ตอร (Cut  Sheet Feeder)  
มา  (Mouse) 
พริน ตอร วิตชิ่งบ๊อ ซ (Printer Switching Box) 
ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ  
ครื่องอานและบันทึ ข้อมูลแบบตาง ๆ
ชน แบบดิ ตต (Diskette) 
แบบฮารดดิ ต (Hard Disk)
แบบซีดีรอม (CD-ROM) 
แบบออพติคอล  (Optical) 
รา ตอร (Router) ฯลฯ
  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท
คาไฟฟ้า จานวน 70,000 บาท

พื่อจายคาไฟฟ้าใน านั งาน/ในที่ าธารณะ 
รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน  ชน คาบริ าร
 คาภาษีใน ิจ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 30,000 บาท

พื่อจายคาน้าบาดาลใน านั งาน รือที่ าธารณะ
รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน  ชน คาบริ าร
 คาภาษี ใน ิจ ารขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา
    

คาบริ ารโทรศัพท จานวน 24,000 บาท

พื่อ ป็น คาโทรศัพท คาโทรศัพท คลื่อนที่
และรวมถึงคาใช้จาย พื่อใ ้มาซึ่งบริ ารดัง ลาว
 และคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ  ารใช้บริ าร 
ชน  าร ชา ครื่อง คา ชา ลข มายโทรศัพท ฯลฯ 

     

คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม จานวน 16,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
  ชน คาโทรภาพ (โทร าร) 
คา ท ล ซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ ื่อ าร
 คา ื่อ ารผานดาว ทียม คาใช้จาย ี่ยว ับ
ารใช้ระบบอิน ทอร น็ตรวมถึงอิน ทอร น็ต ารด

และคา ื่อ ารอื่น ๆ  ชนคา ค บิ้ลทีวี 
 คา ชาชอง ัญญาณดาว ทียม  ป็นต้น
 และใ ้ มายความรวมถึงคาใช้จาย พื่อ
ใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาวและ
คาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
คาตอ ัญญาณจีพี อ  (1 ครั้งตอปี) ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ านั งาน

้าอี้ านั งาน จานวน 4,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน จานวน 1ตัว
 โดยมีคุณลั ษณะดังนี้ 
1. ที่นั่งมีพนั พิง
2.  ้าอี้ ป็นระบบไฮดรอลิค  ามารถปรับขึ้น-ลงได้
3. มีที่ ท้าแขน 2 ข้าง
4. ปลายขาใ ล้อ พื่อความ ะดว ใน าร คลื่อนที่
 -  ป็นครุภัณฑทีไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น

     
โต๊ะทางาน จานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะทางานจานวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลั ษณะดังนี้ 
1. ขนาดไมน้อย วา  ว้าง 80 ซนติ มตร 
ยาว 150  ซนติ มตร  ูง 75  ซนติ มตร
2. มี 3 ลิ้นชั
3. มี ระจ ปิดทับด้านบน
 -  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 16,428,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,742,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,742,100 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 492,300 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปี
ใ ้ ับพนั งาน/ข้าราช ารครู จานวน 2 อัตรา

งินวิทยฐานะ จานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะของข้าราช ารครูและบุคลา ร
ทาง ารศึ ษาของท้องถิ่น  ใ ้แ ครู ศูนยพัฒนา ด็ ล็   
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 1,111,800 บาท

 พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไป
 จานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน
แผนอัตรา าลัง ามปีขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา 

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จานวน 96,000 บาท

           พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไป ที่มี ิทธิได้รับ  ชน งิน พิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปีของ
องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา   

งบดาเนินงาน รวม 5,618,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา   ชน
-คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง 
-คณะ รรม ารตรวจรับพั ดุ 
-คณะ รรม าร า นดคุณลั ษณะ
-ผู้ควบคุมงาน อ ร้าง
-คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วน
-คาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง 
- งินตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
-  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
-  งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง
-  งินรางวัล
-  งินทาขวัญฝ่าอันตราย ป็นครั้งคราวฯลฯ
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
 ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง  รือพนั งานจ้าง
ที่ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารป ติ
และ/ รือในวัน ยุดราช ารวัน าร – อาทิตย
รือวัน ยุดนั ขัตฤ ษ

ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมที่มีแ ้ไข พิ่ม ติม

ค่าใช้สอย รวม 1,193,000 บาท
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารับรอง 
-รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรอง
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
 – คาใช้จายในพิธี ปิดอาคารตาง ๆ 
คาใช้จายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี
คาใช้จายใน ารประชุมราช าร ฯลฯ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง าร าจัด าใน ด็ นั รียน จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารโครง าร าจัด าใน ด็ นั รียน
า รับ ด็ นั รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็  
ชน  คาป้ายประชา ัมพันธ  และคาใช้จายจา ป็นอื่น ๆ ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน

ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)    น้า 119 ลาดับที่ 21
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โครง าร ีฬา ี ัมพันธ จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารโครง าร ีฬา ี ัมพันธ
า รับ ด็ นั รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็  
ชน  คาป้ายประชา ัมพันธ คาอุป รณ ีฬา คาชุด ีฬา 
คาอา ารและ ครื่องดื่ม และคาใช้จายจา ป็นอื่น ๆ ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)    น้า 115ลาดับที่ 13
    

โครง ารประชุมผู้ป ครองและปฐมนิ ทศนั รียน จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารโครง ารประชุมผู้ป ครอง
และปฐมนิ ทศนั รียน
า รับ ด็ นั รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็  
ชน  คาป้ายประชา ัมพันธ  คาอา ารและ ครื่องดื่ม 
และคาใช้จายจา ป็นอื่น ๆ ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรม
ของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน 
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)    น้า113 ลาดับที่ 6
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โครง ารป้อง ันโรคติดตอและควบคุมโรคอุบัติใ มใน ด็ นั รียน จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารโครง ารป้อง ันโรคติดตอ
และควบคุมโรคอุบัติใ มใน ด็ นั รียน
า รับ ด็ นั รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็  
ชน  คาป้ายประชา ัมพันธ  และคาใช้จายจา ป็นอื่น ๆ ฯลฯ
--ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)    น้า 116ลาดับที่ 15

โครง าร รียนรู้นอ ถานที่ จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง าร รียนรู้นอ ถานที่
 ของ ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็  
ของอบต.ศาลายา  า รับ ป็นคายานพา นะ คาที่พั
 คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร
 คา มนาคุณ และคาใช้จายจา ป็นอื่น ๆ ฯลฯ 
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานข
ององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรม
ของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน 
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)    น้า 117 ลาดับที่ 16
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โครง ารวัน ด็ แ งชาติ จานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารวัน ด็ แ งชาติ
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา
และศูนยพัฒนา ด็ ล็ ทั้ง องแ ง า รับ ป็น
 คาอา ารวางและ ครื่องดื่มรับรองผู้ที่ได้รับ ชิญมารวมงาน
 คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น
  ชน คา ชา รือคาบริ ารวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัดงาน
 รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน ชน  ครื่องโปร จค ตอร 
ครื่อง ียง  ต็นท  วที  คาใช้จายใน ารต แตง จัด ถานที่ 
คาใช้จายใน ารประ วด รือแขงขัน  ชน ถ้วยรางวัล 
  งิน รือของรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือแขงขัน
 คาจ้าง มาจัดนิทรรศ าร  คาม ร พ 
ารแ ดงและคาใช้จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธงาน

  ชน คาจ้าง มาทาป้ายโครง ารป้ายประชา ัมพันธงานโครง าร
 และคาใช้จายจา ป็นอื่นๆ ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)    น้า117 ลาดับที่ 17
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โครง ารวันแมแ งชาติ จานวน 3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารวันแมแ งชาติ
ของศูนยพัฒนา ด็ ล็   า รับ ป็นคารับรอง
ผู้ที่ได้รับ ชิญมารวมงาน  ชน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม ฯลฯ 
คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จา ป็น  ชน คา ชา รือคาบริ ารวั ดุ
อุป รณที่จา ป็นใน ารจัดงาน รวมคา
ติดตั้งและคารื้อถอน ชน  ครื่องโปร จค ตอร
  ครื่อง ียง  ต็นท  วที
 คาใช้จายใน ารต แตง จัด ถานที่ 
คาจ้าง มาทาป้ายโครง าร  
 และคาใช้จายจา ป็นอื่นๆ ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)    น้า 118 ลาดับที่ 19
    

โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา จานวน 797,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร นับ นุนคาใช้จาย
ใน ารบริ าร ถานศึ ษา (โดย บิ ั ผลั ง งิน
ข้าบัญชีของศูนยพัฒนา ด็ ล็ )  ดังนี้
1. นับ นุนอา าร ลางวัน พื่อ ป็นคาอา าร ลางวัน
ใ ้ ับนั รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ารจ้าง มา
จัดทาอา ารโดยคิดประมาณ ารตาม ด็ นั รียน
จานวน 100 คน อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จานวน 245 วัน
รวม ป็น งิน 514,500  บาท
2.คาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว)  พื่อจาย ป็น
คาจัด าร รียน าร อนใ ้ ับศูนยพัฒนา ด็ ล็
า รับใน ารจัด าวั ดุ อุป รณ  ื่อ าร รียน าร อน ฯลฯ

โดยคิดประมาณ ารตามจานวน ด็ นั รียนจานวน 100 คน 
อัตราคนละ  1,700 บาท รวม ป็น งิน 170,000  บาท
3.คา นัง ือ รียน  พื่อจาย ป็นคา นัง ือ รียน
ของ ด็ นั รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็
ด็ นั รียน จานวน 100 คนอัตราคนละ 200 บาท 
รวม ป็น งิน 20,000 บาท
4.คาอุป รณ าร รียน  พื่อ ป็นจาย ป็นคาอุป รณ าร รียน
ด็ นั รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็
ด็ นั รียน จานวน 100 คน อัตราคนละ 200 บาท
รวม ป็น งิน 20,000 บาท
5.คา ครื่องแบบนั รียน  พื่อจาย ป็นคา ครื่องแบบนั รียน
ของ ด็ นั รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็  
ด็ นั รียน จานวน 100 คนอัตราคนละ 300 บาท
รวม ป็น งิน 30,000 บาท
6.คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน  พื่อจาย ป็นคาจัด ิจ รรม
พัฒนาผู้ รียนของ ด็ นั รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็
ด็ นั รียน จานวน 100 คน อัตราคนละ 430 บาท
รวม ป็น งิน 43,000 บาท
-ถือปฏิบัติตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
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 วาด้วยรายได้และ ารจาย งินของ ถาน
ศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย 
ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วยรายได้และ ารจาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัด
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว5061
ลงวันที่ 18  ร ฎาคม 2565
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจาย
รองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษา
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น 
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)    น้า111 ลาดับที่ 1-3
น้า112 ลาดับที่ 4-5  น้า113 ลาดับที่ 9
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โครง ารไ ว้ครู จานวน 3,000 บาท

  พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารโครง ารไ ว้ครู
ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ทั้ง องแ ง
  ชน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม ฯลฯ 
คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น 
ชน คา ชา รือคาบริ ารวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัดงาน
 รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน ชน   ครื่อง ียง
  ต็นท  วที  คาใช้จายใน ารต แตง จัด ถานที่ 
คาใช้จายใน ารประ วด รือแขงขัน  ชน ถ้วยรางวัล 
  งิน รือของรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด รือแขงขัน
 คาจ้าง มาจัดนิทรรศ าร คาม ร พ
ารแ ดงและคาใช้จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธงาน 
ชน คาจ้าง มาทาป้ายโครง าร ป้ายประชา ัมพันธโครง าร 
และคาใช้จายจา ป็นอื่นๆ ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)    น้า 117 ลาดับที่ 18

วันที่พิมพ : 15/8/2565  14:06:25 น้า : 78/139

156



รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ

จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็น
- คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง
- คาใช้จายใน ารจัดงาน
จัดนิทรรศ าร ประ วด ารแขงขัน
- คาใช้จายใน ารแขงขัน ีฬา
นั รียน ยาวชนและประชาชน
- คาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา
- คาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร  ชน
คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง 
คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ
ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ
คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน
คาลงทะ บียนตางๆ
- คา บี้ย ลี้ยงพยาน
- คาของรางวัล  รือ งินรางวัล
- คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้
ระ ช้าดอ ไม้ และพวงมาลา

- คาชดใช้คา ีย าย
รือคา ินไ มทดแทน  ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 4,215,700 บาท
วั ดุงานบ้านงานครัว จานวน 4,215,700 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาอา าร ริม (นม) 
ตามราย ารดังนี้
          1.  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม (นม)
ใ ้ศูนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา
ได้แ  ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านวัด ุวรรณ 
และศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านศาลายา 
จานวนนั รียน 100 คนๆละ 7.37 บาทจานวน 260 วัน
         2.  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม (นม) 
ใ ้ ับโรง รียนวัด ุวรรณาราม 
จานวนนั รียน 200 คนๆละ 7.37 บาทจานวน 260 วัน 
          3.  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม (นม) 
ใ ้ ับโรง รียนพระตา นั วน ุ ลาบม ามงคล
จานวนนั รียน 1,900 คนๆละ 7.37 บาทจานวน 260 วัน
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
รื่องรูปแบบและ ารจาแน งบประ ภทรายรับ-รายจาย
 งบประมาณรายจายประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย 
ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18  ร ฎาคม 2565 
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจาย
รองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-ปรา ฎไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
น้า 114 ลาดับที่ 11
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งบลงทุน รวม 248,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 248,000 บาท
ครุภัณฑ านั งาน

้าอี้ านั งาน จานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน จานวน 2 ตัว
 โดยมีคุณลั ษณะดังนี้ 
1.ที่นั่งมีพนั พิง
2. ้าอี้ ป็นระบบไฮดรอลิค  ามารถปรับขึ้น-ลงได้
3.มีที่ ท้าแขน 2 ข้าง
4. ปลายขาใ ล้อ พื่อความ ะดว ใน าร คลื่อนที่
  -  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น    

โต๊ะพร้อมม้านั่งยาว จานวน 130,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโต๊ะพร้อมม้านั่งยาว แตน ล
 จานวน 13 ชุด 
โดยมีคุณลั ษณะดังนี้ 
1.โต๊ะอา าร แตน ล  มีขนาดไมน้อย วา  ว้าง 60  ซนติ มตร
ยาว  120  ซนติ มตร ูง 55  ซนติ มตร
  ป็น แตน ล   รด 304
2.ม้านั่งยาว แตน ล  มีขนาดไมน้อย วา  ว้าง 30  ซนติ มตร
ยาว  120  ซนติ มตร ูง 35  ซนติ มตร
  ป็น แตน ล   รด 304
 -  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น

-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
พิ่ม ติม ปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 น้า 9ลาดับที่ 1     
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พัดลม จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อพัดลม
 จานวน 5 ตัวๆละ 2,000 บาทพร้อมติดตั้ง 
ประจาศูนยพัฒนา ด็ ล็  ฯลฯ
โดยมีคุณลั ษณะ ดังนี้
1.ขนาดใบพัด ไมน้อย วา 16 นิ้ว
2.ผลิตภัณฑฉลา ประ ยัดไฟฟ้า  บอร 5
3.มีมาตรฐานอุต า รรม
 -  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น

-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
  น้า 155 ลาดับที่ 1

ครุภัณฑ นาม

ครื่อง ลน นาม ด็ ล็ จานวน 100,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่อง ลน นาม ด็ ล็   า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็  
ผลิตจา พลา ติ อยางดี ทนทานแข็งแรง
-  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น

-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
   น้า 155ลาดับที2่     
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งบเงินอุดหนุน รวม 8,820,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,820,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

1.อุด นุน วนราช าร จานวน 8,820,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา นับ นุนอา าร ลางวันโรง รียน ัง ัด
านั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) 

ที่อยูในพื้นที่องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา ดังนี้
1.อุด นุนโรง รียนพระตา นั วน ุ ลาบม ามงคล
พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวันจานวนนั รียน 1,900 คน
อัตราคนละ 21 บาท จานวน 200 วัน
ป็นจานวน งิน 7,560,000 บาท
2.อุด นุนโรง รียนวัด ุวรรณาราม
พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวันจานวนนั รียน 200 คน
อัตราคนละ 21 บาท จานวน 200 วัน
ป็นจานวน งิน 840,000 บาท
ถือปฏิบัติตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รื่องรูปแบบและ ารจาแน งบประ ภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
-  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 
ลงวันที่ 18 ร ฎาคม 2565  รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
ตั้งงบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไป
ด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น 
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-  นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0816.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย งินอุด นุนขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
น้า 114 ลาดับที1่0
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,886,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,756,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,756,900 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 1,237,500 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรุง งิน ดือน
พนั งาน วนตาบลประจาปี จานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา    

งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 103,200 บาท

  พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน วนตาบล 
ชน  งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
งินที่ปรับ พิ่ม า รับคุณวุฒิ ฯลฯ 

งินประจาตาแ นง จานวน 127,200 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน วนท้องถิ่น 
ตาแ นงประ ภทอานวย ารท้องถิ่น 
 และพยาบาลวิชาชีพที่มี ิทธิได้รับ 
ตามระ บียบที่ า นดและอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง     

คาจ้างลู จ้างประจา จานวน 289,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างลู จ้างประจาและ งินปรับปรุง
คาจ้างประจา  จานวน 1 อัตรา
 ตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา 
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งบดาเนินงาน รวม 2,555,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 500,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา   ชน
-คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง 
-คณะ รรม ารตรวจรับพั ดุ 
-คณะ รรม าร า นดคุณลั ษณะ
-ผู้ควบคุมงาน อ ร้าง
-คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วน
-คาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง 
- งินตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
-ด้าน ารรั ษาความ จ็บป่วย
นอ วลาราช ารและในวัน ยุดราช าร
(แพทยพยาบาล ทันตแพทย)
-  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
-  งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง
-  งินรางวัล
-  งินทาขวัญฝ่าอันตราย ป็นครั้งคราวฯลฯ

 
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 50,000 บาท

  พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 
ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง  รือพนั งานจ้าง
ที่ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารป ติ
และ/ รือในวัน ยุดราช ารวัน าร – อาทิตย
รือวัน ยุดนั ขัตฤ ษ 

- ถือปฎิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2559 รวมที่มีแ ้ไข พิ่ม ติม  
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คา ชาบ้าน จานวน 120,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้านใ ้แ  พนั งาน วนตาบล
ผู้มี ิทธิได้รับ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับคา ชาบ้าน 
-ถือปฏิบัติตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน 

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
ใ ้แ  พนั งาน วนตาบล
 ผู้มี ิทธิได้รับ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร 
-ถือปฏิบัติตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
ของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
 คาซั ฟอ  คา าจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล คาระวางบรรทุ  
คา ชาทรัพย ิน (ย ว้น คา ชาบ้าน) 
คาโฆษณา และ ผยแพรประชา ัมพันธ 
(รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณา
ประชา ัมพันธและ ผยแพรขาวทางวิทยุ 
ระจาย ียง โทรทัศน  คาจัดทา อ าร 

ประชา ัมพันธ  รือ ิ่งพิมพตาง ๆ)
คาธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ัน
 คาใช้จายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา 
คาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ   ชน
คาจ้างที่ปรึ ษา คาจ้างออ แบบ, คารับรองแบบ, 
คาจ้างทนายความ, คาจ้างปรับปรุง โด มน website,
 คาจ้างแรงงานราษฎร รณีดา นิน อง
 คาจ้าง มาที่มีลั ษณะ ารจ้างทา พื่อใ ้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชา ัมพันธป้ายชื่อ านั งาน  รือป้ายอื่น ๆ  
ที่ไมมีลั ษณะ ป็น ิ่ง อ ร้าง ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ

จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็น
- คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง
- คาใช้จายใน ารจัดงาน
จัดนิทรรศ าร ประ วด ารแขงขัน
- คาใช้จายใน ารแขงขัน ีฬา
นั รียน ยาวชนและประชาชน
- คาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา
- คาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร  ชน
คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง 
คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ
ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ
คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน
คาลงทะ บียนตางๆ
- คา บี้ย ลี้ยงพยาน
- คาของรางวัล  รือ งินรางวัล
- คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้
ระ ช้าดอ ไม้ และพวงมาลา

- คาชดใช้คา ีย าย
รือคา ินไ มทดแทน  ฯลฯ     
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน
ขององค ารบริ าร วนตาบล  พื่อใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ ทั้ง รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งคา ิ่งของ
และคาแรงงาน รือคาจ้างแรงงานใน ารบารุงรั ษา
รือซอมแซมทรัพย ินที่ชารุด รือใช้งานไมได้

ชน คาจ้างซอมวั ดุอุป รณ คาจ้างซอมบารุงป ติ
รือซอม ลางยานพา นะ คาซอมครุภัณฑ

ที่ไมใช ารซอมโครง ร้างขนาดใ ญ 
ชน ครื่องถาย อ าร  ครื่องคอมพิว ตอร 
ครื่องปรับอา าศ โต๊ะ ตู้ รถยนต วน ลาง 
รถจั รยานยนต  และวั ดุ ครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 1,695,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ านั งาน  ชน  นัง ือ
ครื่องคิด ลขขนาด ล็   ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็  
ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็  ไม้บรรทัด ล็   รรไ ร 

้าอี้พลา ติ  ตรายาง
ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร  ครื่องตัดโฟม 
ครื่องตัด ระดาษ  ครื่อง ย็บ ระดาษ  ุญแจ 
ภาพ ขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ 
แผงปิดประ าศ แผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวยงาน 
รือแผน  ป้ายตาง ๆ ที่ใช้ใน านั งาน มูลี่, มานปรับแ ง

(ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแขวน พระพุทธรูป
 พระบรมรูปจาลอง  ระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็  ผ้าใบติดตั้ง
ใน านั งาน ผ้าใบ ต้นทขนาดใ ญ
 ตู้ยา ามัญประจาบ้าน แผง ัน ้องแบบรื้อถอนได้
 (Partition)  ระดาษ  มึ  ดิน อ 
ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด  ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ
  าว  มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ  น้า มึ ปรินท  ทป
พี วี ซี แบบใ  น้ายาลบ ระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
 ตัว ย็บ ระดาษ  ข็ม มุด  ระดาษคารบอน  ระดาษไข 
แฟ้ม  มุดบัญชี  มุดประวัติข้าราช าร แบบพิมพ ผ้า าลี ธงชาติ
  ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ามันไข
 ขี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน 
พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม  รวยดอ ไม้ ฯลฯ
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วั ดุงานบ้านงานครัว จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุงานบ้านงานครัว
ชน  ม้อ  ระทะ  ะละมัง ตะ ลิว
  รอบรูป มีด ถัง ถาด แ ้วน้า จานรอง 
ถ้วยชาม ช้อน ้อม  ระจ งา โองน้า 
ที่นอน  ระโถน  ตาไฟฟ้า  ตาน้ามัน  ตารีด
  ครื่องบดอา าร  ครื่องตีไขไฟฟ้า 
ครื่องปิ้งขนมปง  ระทะไฟฟ้า
  ม้อไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า 
ระติ น้าร้อน  ระติ น้าแข็ง

 ถังแ ๊   ตา ตู้ ็บอุป รณดับ พลิง 
ายยางฉีดน้า ถังขยะแบบขาตั้ง

 ถังขยะแบบล้อลา  อางล้างจาน 
ถังน้า ไม้ วาด  ขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน 
ปลอ มอน  มอน ผ้า ม ผ้าปูโต๊ะ 
น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน  ัวดูดตะ อน ระวายน้า 
อา าร ริม (นม)วั ดุประ อบอา าร อา าร า ร็จรูปฯลฯ

วั ดุ อ ร้าง จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ อ ร้าง
ชน ไม้ คีม ชะแลง จอบ  ิ่ว  ียม 
ลื่อย ขวาน  บไ ไม้  ทปวัดระยะ  ครื่องวัดขนาด ล็  
ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง  วานมือ โถ ้วม อางล้างมือ 
ราวพาดผ้า  น้า า ใ ชื่อม ล็    ครื่องยิงตะปู
 นั่งร้าน น้ามันทาไม้ ทิน นอร  ี ปูนซี มนต ทราย
 ยางมะตอย า ร็จรูป อิฐ รือซี มนตบล็อ   ระ บื้อง
  ัง ะ ี ตะปู  ล็ ้น แปรงทา ี ปูนขาว 
แผนดิน นียว ัง คราะ  ทอน้าและอุป รณประปา
ทอตาง ๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ
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วั ดุยานพา นะและขน ง จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุยานพา นะและขน ง
ชน ไขควง ประแจ แมแรง  ุญแจปา ตาย  ุญแจ ลื่อน
 คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัย
 ยางรถยนต น้ามัน บร  น๊อตและ รู  ายไมล
  พลา ฟิลม รองแ ง น้า ลั่น  บาะรถยนต 
ครื่องยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถยนต  บร  ครัช
พวงมาลัย  ายพานใบพัด  ม้อน้า  ัว ทียน 
แบต ตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ามัน ไฟ น้า ไฟ บร  
อานจั รยาน ตลับลู ปืน  ระจ มองข้างรถยนต 
ันชนรถยนต  ข็มขัดนิรภัย  ายไฮดรอลิค ฯลฯ

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จานวน 1,000,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 
ชน แ ๊ ุงต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล 
น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี 
น้ามัน ครื่อง ถาน  ๊าซ น้ามัน ียร
น้ามัน ลอลื่น ฯลฯ
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
  ชน ชุด ครื่องมือผาตัด ที่วาง รวยแ ้ว  ระบอ ตวง 
บ้า ลอม  ูฟง (Stethoscope)  ปล ามคนไข้
 คีมถอนฟน  ครื่องวัดน้าฝน ถัง ็บ ชื้อ พลิง
  ครื่องนึ่ง  ครื่องมือวิทยาศา ตร  ครื่องวัดอุณ ภูมิ
  (ปรอทวัดไข้)  าลี และผ้าพันแผล ยาและ วชภัณฑ
 แอล อฮอล ฟิลม อ ซ รย  คมีภัณฑ ออ ซิ จน
น้ายาตาง ๆ  ลือด  ายยาง ลู ยาง  ลอดแ ้ว
 ลวด ชื่อม งิน ถุงมือ  ระดาษ รอง จุ ตาง ๆ
  ัตว ลี้ยง พื่อ ารทดลองวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
  ลอด อ ซ รย ทรายอะ บท น้ายาพน มอ ควัน าจัดยุง 
คลอรีน  าร ้ม   น้า า อนามัย ชุดป้อง ัน ชื้อโรค 
(แบบใช้ครั้ง ดียวทิ้ง)ฯลฯ

วั ดุ าร ษตร จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ าร ษตร
  ชน  คียว  ระชัง จอบ มุน ปริง ลอร (Sprinkler) 
 จานพรวน ผานไถ ระทะ คราดซี่พรวนดิน ระ วางแถว
  ครื่องดั แมลง ตะแ รงรอน บนโธ  อวน ( า ร็จรูป)
มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้อง ันและ าจัดศัตรูพืชและ ัตว 
อา าร ัตว พืชและ ัตว พันธุ ัตวปี และ ัตวน้า
น้า ชื้อพันธุ ัตว วั ดุ พาะชา ฯลฯ
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วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร
ชน ขาตั้ง ล้อง ขาตั้ง ขียนภาพ 
ลองและระวิงใ ฟิลมภาพยนตร  ครื่อง รอ ทป

  ลน ซูม  ระ ป๋าใ ล้องถายรูป
ป้ายไฟแจ้ง ตือนแบบล้อลา  
ป้ายประชา ัมพันธ พู ัน  ี  ระดาษ ขียนโป ตอร
 ฟิลม  มมโมรี่ ารด ฟิลม ไลด
 แถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอ ทป, แผนซีดี)
รูป ี รือขาวดาที่ได้จา    ารล้าง อัดขยาย
 ภาพถายดาว ทียม  อ าร ผยแพรผล ารดา นินงานฯลฯ

วั ดุ ครื่องแตง าย จานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ ครื่องแตง าย
ชน  ครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน  ื้อ  าง ง ผ้า
  ครื่อง มายตาง ๆ ถุง ท้า/ ข็มขัด  มว ถุงมือ
 รอง ท้า    ผ้าผู คอ  ื้อ ะท้อนแ ง 

ื้อชูชีพชุดดับ พลิงรวมถึงชนิด ันไฟ(ไมรวมถังออ ซิ จน)
 ชุดประดาน้า (ไมรวมถังออ ซิ จน)
  ครื่องแตง าย า รับงาน วาดถนน/ล้างทอ ใ าร คมี 
ครื่องแตง ายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/
ศูนยบริ าร าธารณ ุข  ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุคอมพิว ตอร 
ชน แผน รือจานบันทึ ข้อมูล อุป รณบันทึ ข้อมูล 
ทปบันทึ ข้อมูล  ัวพิมพ รือแถบพิมพ
า รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร

ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร 
ระดาษตอ นื่อง
าย ค บิล  นวยประมวลผล 

ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ 
แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ
รือแป้นพิมพ (Key Board) 

มนบอรด (Main Board) 
มมโมรี่ซิป  (Memory Chip)  ชน RAM 
คัตซีทฟีด ตอร (Cut  Sheet Feeder)
มา  (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บ๊อ ซ (Printer Switching Box)
ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ
ครื่องอานและบันทึ ข้อมูลแบบตาง ๆ 
ชน แบบดิ ตต (Diskette) 
แบบฮารดดิ ต (Hard Disk)
แบบซีดีรอม (CD-ROM) 
แบบออพติคอล  (Optical)  ป็นต้น 
รา ตอร (Router) ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 575,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 575,000 บาท
ครุภัณฑ านั งาน

้าอี้ านั งาน จานวน 16,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ านั งานจานวน 4 ตัว 
 โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
 -  โครง ร้าง ล็ ชุบ งา
 -  ที่ ท้าแขน ล็ ชุบ ุ้มด้วย นัง
 -  โช๊ค ามารถปรับความ ูง – ต่าได้
-  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น

ตู้ ็บ อ าร จานวน 10,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อตู้ ็บ อ าร จานวน 2  ลัง
  โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
 -  โครง ร้าง ป็นตู้ ล็ รือวั ดุคงทน
 -  มีชั้น ็บ อ าร 3 ชั้น
 -  มีบาน ลื่อน ระจ  2 บาน
 - ขนาดไมต่า วา 90*45*180 ซนติ มตร
-  ป็นครุภัณฑทีไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น

     

โต๊ะคอมพิว ตอร จานวน 6,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิว ตอร จานวน 2 ตัว
 โดยมีคุณลั ษณะดังนี้   
 1) ผลิตจา ไม้ปารติ ิ้ลบอรดปิดผิว PVC
ันน้าและรอยขีดขวน

 2) มีลิ้นชั  2 ลิ้นชั  ที่วางคียบอรดตรง ลาง
  -  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น
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โทรศัพทมือถือ จานวน 22,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อโทรศัพทมือถือจานวน 1  ครื่อง 
โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
 - ป็นโทรศัพทแบบมือถือ 
 -   นวยความจา ไมน้อย วา8 GB
 -  ความจุไมน้อย วา 128 GB
-   าร ชื่อมตอรองรับ ครือขาย  5  G
-  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น

    

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

รถจั รยานยนต จานวน 50,000 บาท

พื่อจัดซื้อรถจั รยานยนต จานวน 1 คัน 
โดยมีขนาดและคุณลั ษณะ ฉพาะ  ัง ขปดังนี้
ขนาดไมต่า วา 110 ซีซี  ียรอัตโนมัติ
1) ขนาดที่ า นด ป็นขนาดปริมาตร ระบอ ูบขั้นต่า
 (1)  รณีขนาดต่า ว่าซีซีที่ า นดไม ิน 
5 ซีซี รือขนาด ิน วา ซีซีที่ า นดไม ิน 
5 ซีซี ป็นรถจั รยานยนตตามขนาด ซีซีที่ า นดไว้
 (2) ราคาที่ า นดไมรวมอุป รณและคาจดทะ บียน
 (3)  ารจัดซื้อรถจั รยานยนตใ ้มีคุณ มบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุต า รรม
-  ป็นครุภัณฑที่ า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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ครุภัณฑ าร ษตร

ครื่องฉีดน้าแรงดัน ูง จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ครื่องฉีดน้าแรงดัน ูง
 จานวน 1  ครื่องๆละ 30,000 บาท
โดยมีคุณลั ษณะ ฉพาะดังนี้ 
แรงดันไมน้อย วา  160 บาร
มอ ตอรไมน้อย วา 4 แรงม้า
ไฟฟ้า  220 โวลท
ายฉีดน้าแบบไฮโดรลิค  ยาว 20  มตร

ปืนฉีดน้าแรงดัน ูง 1 ชุด
ตู้ควบคุมแม นติค
-  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น

ลื่อยโซยนต จานวน 35,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ลื่อยโซรถยนต 
จานวน 1  ครื่องๆละ 35,000 บาท 
โดยมีคุณลั ษณะ ดังนี้ 
ขนาดไมต่า วา 5 แรงม้า
ความยาวบารโซ ไมน้อย วา 12 นิ้ว
-  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น

ครุภัณฑโรงงาน

ครื่อง ป่าลม จานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ป่าลม 
จานวน 1  ครื่องๆละ 25,000 บาท
โดยมีอุป รณประ อบด้วย 
ความจุถัง ไมน้อย วา 250 ลิตร 
มอ ตอรไมน้อย วา  4 แรงม้า
ไฟฟ้า 220 โวลท
-  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
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ครื่องคอมพิว ตอร All In One จานวน 46,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร All In One
  า รับงาน ประมวลผล จานวน   2  ครื่อง
 โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) 
ไมน้อย วา 6 แ น ลั  (6 core) และ 12 แ น มือน
 (12 Thread) และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ า
ได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง
 (Turbo Boost  รือ Max Boost)
 โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ า ูง ุด 
ไมน้อย วา3.6 GHz จานวน 1  นวย
 -  นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจาแบบ
 Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ัน 
ขนาดไมน้อย วา 8 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ 
โดยมีคุณลั ษณะอยางใดอยาง นึ่ง  รือดี วา ดังนี้
1) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยู
บนแผงวงจร ลั ที่มีความ ามารถใน ารใช้ นวยความจา
แย จา นวยความจา ลั ขนาดไมน้อย วา 2 GB
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถ
ใน ารใช้ นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมน้อย
วา 2 GB

- มี นวยความจา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา 
มีขนาดไมน้อย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA  รือ
ดี วา ขนาดความจุไมน้อย วา 1 TB 
รือ ชนิด Solid State Drive

 ขนาดความจุไมน้อย วา 250 GB จานวน 1  นวย
- มี DVD-RW  รือดี วา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
รือภายนอ  (External) จานวน 1  นวย

- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา 
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ไมน้อย วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อย วา 21 นิ้ว
 ความละ อียดแบบ FHD (1920x1080)
-  ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)
 และ Bluetooth
- ตั้งจายตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร
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ครื่องพิมพ จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction  ล ซอร
  รือ LED  ี ราคา ครื่องละ 15,000 บาทจานวน 2  ครื่อง 
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
-  ป็นอุป รณที่มีความ ามารถ ป็น Printer, 
Copier และ Scanner ภายใน ครื่อง ดียว ัน
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x600 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดา า รับ ระดาษ A4 
ไมน้อย วา 20  น้าตอนาที (ppm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 
ไมน้อย วา 20  น้าตอนาที (ppm)
- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 256 MB
-  ามารถ แ น อ าร ขนาด A4 
(ขาวดา และ  ี) ได้
- มีความละ อียดใน าร แ น ูง ุด 
ไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อน อ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-  ามารถถาย า นา อ ารได้ทั้ง ีและขาวดา
-  ามารถทา า นาได้ ูง ุดไมน้อย วา 99  า นา
-  ามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400  ปอร ซ็นต
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง

- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  รือดี วา จานวน
 ไมน้อย วา 1 ชอง  รือ  ามารถใช้งานผาน ครือขายไร้ าย
 Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดาษได้รวม ันไมน้อย วา 250 แผน
-  ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal
 และ ามารถ า นดขนาดของ ระดาษ องได้
- ตั้งจายตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะ
พื้นฐาน ารจัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร
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ครื่อง ารองไฟ จานวน 5,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า
 ขนาด 800 VA จานวน 2 ครื่อง 
 โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
 -มี าลังไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา
 800 VA (480 Watts)
 - ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที
- ตั้งจายตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะ
พื้นฐาน ารจัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ จานวน 300,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
า รับ ป็นรายจายใน ารซอมแซม ปลี่ยน ัวรถขยะ 
ปลี่ยน ระบะท้ายของรถบรรทุ ขย
  ปลี่ยนถังบรรจุน้าของรถบรรทุ น้า 
ปลี่ยนระบบไฮดรอลิ  ทา ีใ มทั้งคัน
  ปลี่ยน ครื่องยนตใ มฯลฯ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 365,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 265,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารควบคุมและป้อง ันโรคไข้ ลือดออ จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารควบคุมและป้อง ัน
โรคไข้ ลือดออ ใน ขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายาในชวงระยะ วลาตางๆ 
า รับ ป็นคาป้ายรณรงคประชา ัมพันธ คาป้ายโครง าร

 คาจัด าน้ายา คมีพน มอ ควัน ทรายอะ บท
 คาป้ายประชา ัมพันธ คาใช้จายจา ป็นอื่นๆ ฯลฯ  
-ถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  น้า 133 ลาดับที่ 3 
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โครง ารฉีดวัคซีนป้อง ันโรคพิษ ุนัขบ้า จานวน 65,000 บาท

  พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฉีดวัคซีน
ป้อง ันโรคพิษ ุนัขบ้า
ชน คาวัคซีน ไซริ้ง  ข็มฉีดยา และอุป รณอื่นๆ 
และคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง  
ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วยคาใช้จายใน ารจัด วั ดิภาพ ัตว
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 
ลงวันที่ 12 ม ราคม 2560  รื่อง แนวทาง ารดา นินงานป้อง ัน
 และควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้าขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
-  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
 ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10  มษายน 2561
  รื่อง แนวทาง ารดา นินโครง าร ัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ
-  นัง ือดวนที่ ุด ที่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่
5  ร ฎาคม 2561 รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  งินอุด นุนทั่วไปด้าน าธารณ ุข
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น 
-ถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  น้า 133 ลาดับที่ 4 
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
งินอุด นุนองค รประชาชน

อุด นุนงบประมาณ า รับ ารดา นินงานตามแนวทางโครง ารพระ
ราชดาริด้าน าธารณ ุข

จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา นับ นุน ารดา นินงานตามแนวทางโครง ารพระ
ราชดาริด้าน าธารณ ุข า รับคณะ รรม าร มูบ้าน จานวน 5
  มูบ้านๆละ 20,000 บาท
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่องรูปแบบและ ารจาแน งบ
ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  รื่องซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2565 ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5  ร ฎาคม 2561 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  งินอุด นุนทั่วไปด้าน าธารณ ุขขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  น้า 134 ลาดับที่ 7
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,315,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,080,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,080,100 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 782,000 บาท

  พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรุง งิน ดือน
พนั งาน วนตาบลประจาปี จานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา   

งินประจาตาแ นง จานวน 18,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน วนท้องถิ่น
 ตาแ นงประ ภทอานวย ารท้องถิ่น 

คาจ้างลู จ้างประจา จานวน 280,100 บาท

  พื่อจาย ป็นคาจ้างลู จ้างประจา
และ งินปรับปรุงคาจ้างประจา จานวน 1 อัตรา 
ตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา 
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งบดาเนินงาน รวม 235,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา   ชน
-คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง 
-คณะ รรม ารตรวจรับพั ดุ 
-คณะ รรม าร า นดคุณลั ษณะ
-ผู้ควบคุมงาน อ ร้าง
-คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วน
-คาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง 
-  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
-  งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง
-  งินรางวัล
-  งินทาขวัญฝ่าอันตราย ป็นครั้งคราวฯลฯ

 
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 
ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง  รือพนั งานจ้างที่
ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารป ติ
และ/ รือในวัน ยุดราช ารวัน าร – อาทิตย
รือวัน ยุดนั ขัตฤ ษ

-ถือปฏิบัติตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 รวมที่มีแ ้ไข พิ่ม ติม    
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คา ชาบ้าน จานวน 120,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้านใ ้แ  พนั งาน วนตาบล
ตาแ นงที่มี ิทธิได้รับ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับคา ชาบ้าน 
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน 

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร พนั งาน วนตาบล
 ผู้มี ิทธิได้รับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
-ถือปฏิบัติตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
ของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
และแ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปจจุบัน
 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 11,170,500 บาท

งบบุคลากร รวม 5,140,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 5,140,500 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 400,000 บาท

  พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรุง งิน ดือน
พนั งาน วนตาบลประจาปี จานวนอัตรา
ตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา

งินประจาตาแ นง จานวน 18,000 บาท

  พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน วนท้องถิ่น 
ตาแ นงประ ภทอานวย ารท้องถิ่น 
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 4,042,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไป
จานวนอัตราตามที่ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา    

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จานวน 680,000 บาท

  พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไป ที่มี ิทธิได้รับ
  ชน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
คา ี่ยงภัย ฯลฯ จานวนอัตราตามที่
ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา 

งบดาเนินงาน รวม 6,030,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 700,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา   ชน
-คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง 
-คณะ รรม ารตรวจรับพั ดุ 
-คณะ รรม าร า นดคุณลั ษณะ
-ผู้ควบคุมงาน อ ร้าง
-คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วน
-คาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง 
- งินตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
-  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
-  งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง
-  งินรางวัล
-  งินทาขวัญฝ่าอันตราย ป็นครั้งคราวฯลฯ
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 400,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 
ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง  รือพนั งานจ้าง
ที่ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารป ติ
และ/ รือในวัน ยุดราช ารวัน าร – อาทิตย
รือวัน ยุดนั ขัตฤ ษ 

- ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช าร
     

ค่าใช้สอย รวม 5,030,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 5,000,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
 คาซั ฟอ  คา าจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล คาระวางบรรทุ  
คา ชาทรัพย ิน (ย ว้น คา ชาบ้าน) 
คาโฆษณา และ ผยแพรประชา ัมพันธ 
(รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณา
ประชา ัมพันธและ ผยแพรขาวทางวิทยุ 
ระจาย ียง โทรทัศน

 โรงม ร พ คาจัดทา อ าร 
ประชา ัมพันธ  รือ ิ่งพิมพตาง ๆ)
คาธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ัน 
คาใช้จายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา 
คาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ   ชน
คาจ้างที่ปรึ ษา คาจ้างออ แบบ, คารับรองแบบ,
 คาจ้างทนายความ, คาจ้างปรับปรุง โด มน website, 
คาจ้างแรงงานราษฎร รณีดา นิน อง คาจ้าง มา
ที่มีลั ษณะ ารจ้างทา พื่อใ ้ได้มาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ
ป้ายชื่อ านั งาน  รือป้ายอื่น ๆ  ที่ไมมีลั ษณะ ป็น ิ่ง อ ร้าง 
ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รณรงค ารคัดแย ขยะ  (รีไซ คิล) พื่อลดปริมาณขยะปญ า ิ่งแวด
ล้อม (ตอยอด)

จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารโครง ารรณรงค ารคัดแย ขยะ 
(รีไซ คิล)  พื่อลดปริมาณขยะปญ า ิ่งแวดล้อม (ตอยอด)
า รับจาย ป็นคาใช้จายในพิธี ปิดและปิด ารอบรม 

คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และต แตง ถานที่อบรม
 คาใช้จายใน ารอบรม คาวั ดุ  ครื่อง ขียน อุป รณ
 คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม
 คาที่พั  คาจ้าง มาพา นะ ดินทาง 
คาของ มนาคุณดูงานและคาใช้จายจา ป็นอื่น ๆ ฯลฯ 
-ถือปฎิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ าร
ฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ.2557 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน  
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)  น้า 140 ลาดับที่ 2     

วันที่พิมพ : 15/8/2565  14:06:25 น้า : 111/139

189



ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วั ดุงานบ้านงานครัว จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุงานบ้านงานครัว
  ชน   ชน  ม้อ  ระทะ  ะละมัง
ตะ ลิว  รอบรูป มีด ถัง ถาด แ ้วน้า
จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้อม  ระจ งา 
โองน้า ที่นอน  ระโถน  ตาไฟฟ้า
ตาน้ามัน  ตารีด  ครื่องบดอา าร 
ครื่องตีไขไฟฟ้า  ครื่องปิ้งขนมปง  ระทะไฟฟ้า
  ม้อไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า  ระติ น้าร้อน
  ระติ น้าแข็ง ถังแ ๊   ตา ตู้ ็บอุป รณดับ พลิง
ายยางฉีดน้า ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลา  

อางล้างจาน   ถังน้า 
ไม้ วาด  ขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน 
ปลอ มอน  มอน ผ้า ม ผ้าปูโต๊ะ 
น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน  ัวดูดตะ อน ระวายน้า
อา าร ริม (นม) วั ดุประ อบอา าร อา าร า ร็จรูปฯลฯ

วั ดุ ครื่องแตง าย จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ ครื่องแตง าย 
ชน  ครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน  ื้อ  าง ง ผ้า
  ครื่อง มายตาง ๆ ถุง ท้า/ถุงมือ รอง ท้า 
  ข็มขัด   มว   ผ้าผู คอ  ื้อ ะท้อนแ ง 

ื้อชูชีพชุดดับ พลิงรวมถึงชนิด ันไฟ
(ไมรวมถังออ ซิ จน) ชุดประดาน้า (ไมรวมถังออ ซิ จน)
  ครื่องแตง าย า รับงาน วาดถนน/ล้างทอ ใ าร คมี 
ครื่องแตง ายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/
ศูนยบริ าร าธารณ ุข  ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 250,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารรั ษ ิ่งแวดล้อมด้วย ทคโนโลยีพลังงานชีวมวล จานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารรั ษ ิ่งแวดล้อม
ด้วย ทคโนโลยีพลังงานชีวมวล
ชน  คาจัด ถานที่ คาป้ายโครง าร 
คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม
 คา อ าร  คาวั ดุ อุป รณ คาใช้จายอื่นที่จา ป็น ฯลฯ
-ถือปฎิบัติตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ
ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น

 พ.ศ. 2557 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน     
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570 ) พิ่ม ติม ครั้งที1่/2565
  น้า 7 ลาดับที่ 1
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โครง ารอบรมใ ้ความรู้ด้านยา พติดแ ด็ นั รียน ยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง ารอบรมใ ้ความรู้ด้านยา พติดแ
ด็ นั รียน
  ยาวชนและประชาชนทั่วไป   ชน  คาจัด ถานที่ คาป้าย
โครง าร
 คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม 
คา อ าร คาใช้จายอื่นที่จา ป็น ฯลฯ
-ถือปฎิบัติตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรม
ของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน  
  -ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570  น้า 137 ลาดับที่ 1

โครง ารอบรมอาชีพ ริม พิ่มรายได้ จานวน 50,000 บาท

พื่อ ป็นคาดา นิน ารโครง ารอบรมอาชีพ ริม พิ่มรายได้
 ใ ้ ับประชาชนผู้ นใจ  ชน คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร 
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาจัด ถานที่ 
คา อ ารและคาใช้จายอื่นที่จา ป็น ฯลฯ 
-ถือปฎิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ าร
ฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน  
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2566-2570)  น้า125 ลาดับที่  3
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 310,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จาย นับ นุน ง ริม ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติและ ผย
แพรพระ ียรติคุณ ถาบันพระม า ษัตริยและงานรัฐพิธีตาง ๆ

จานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย นับ นุน ง ริม ารจัด ิจ รรม ทิดพระ
ียรติ

และ ผยแพรพระ ียรติคุณ ถาบันพระม า ษัตริย
และงานรัฐพิธีตาง ๆ  ชน คาจัด ถานที่ คาป้ายประชา ัมพันธ 
 คาวั ดุอุป รณที่ใช้ใน ารจัดงาน คาอา ารและน้าดื่ม 
และคาใช้จายอื่นที่จา ป็น ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)    น้า 121 ลาดับที่ 1

โครง ารประ พณีตั บาตรท้องน้าในวันลอย ระทง จานวน 100,000 บาท

  พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารโครง ารประ พณีตั บาตรท้องน้า
ในวันลอย ระทง  ชน คาจัด ถานที่ คาป้ายประชา ัมพันธ  
คาวั ดุอุป รณที่ใช้ใน ารจัดงาน คาอา ารและน้าดื่ม
 และคาใช้จายอื่นที่จา ป็น ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)    น้า 122 ลาดับที่ 6
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โครง าร ืบ านประ พณีวัน ง รานต จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารโครง าร ืบ านประ พณี
วัน ง รานต  ชน คาจัด ถานที่ คาป้ายประชา ัมพันธ 
 คาวั ดุอุป รณที่ใช้ใน ารจัดงาน คาอา ารและน้าดื่ม
 และคาใช้จายอื่นที่จา ป็น ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)    น้า 123 ลาดับที่ 7
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โครง ารแ ทียนพรรษา จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารตามโครง ารแ ทียนพรรษา
  ชน คารับรองผู้ที่ได้รับ ชิญมารวมงาน  ชน คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม ฯลฯ คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น  ชน คา ชา รือ
คาบริ ารวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารจัดงาน
 รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน ชน  ครื่องโปร จค ตอร
  ครื่อง ียง  ต็นท  วที  คาใช้จายใน ารต แตง
 จัด ถานที่ คาใช้จายใน ารประ วด รือแขงขัน
  ชน ถ้วยรางวัล งิน รือของรางวัลที่มอบใ ้ผู้ชนะ ารประ วด
รือแขงขัน( บิ จายได้ไม ินร้อยละ 30 

ของประมาณ ารคาใช้จายตามโครง าร) 
คาจ้าง มาจัดนิทรรศ าร  คาม ร พ
  ารแ ดงและคาใช้จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธงาน
  ชน คาจ้าง มาทาป้ายโครง าร ป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร ฯลฯ 
( บิ จายไม ินร้อยละ 20 ของประมาณ ารคาใช้จายตาม
โครง าร) 
คาใช้จายอื่นๆที่จา ป็นและ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงาน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)    น้า 123ลาดับที่ 8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,629,000 บาท

งบบุคลากร รวม 4,059,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 4,059,000 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 1,900,000 บาท

  พื่อจาย ป็น งิน ดือน รือ งินปรับปรุง งิน ดือน
พนั งาน วนตาบลประจาปี จานวนอัตราตามที่
ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา    

งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 67,200 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน วนตาบล 
ชน  งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว,
  งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว, 
งินที่ปรับ พิ่ม า รับคุณวุฒิ ฯลฯ

งินประจาตาแ นง จานวน 130,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงพนั งาน วนท้องถิ่น
 ตาแ นงประ ภทอานวย ารท้องถิ่น 

คาตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 1,810,900 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไปจานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน
แผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา 

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จานวน 150,900 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไป ที่มี ิทธิได้รับ 
ชน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว จานวนอัตราตามที่
ปรา ฏในแผนอัตรา าลัง ามปี
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา    
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งบดาเนินงาน รวม 1,497,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 585,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 500,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ องค ารบริ าร วนตาบลศาลายา   ชน
-คณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง 
-คณะ รรม ารตรวจรับพั ดุ 
-คณะ รรม าร า นดคุณลั ษณะ
-ผู้ควบคุมงาน อ ร้าง
-คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ วน
-คาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง 
-  งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
-  งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง
-  งินรางวัล
-  งินทาขวัญฝ่าอันตราย ป็นครั้งคราวฯลฯ

 
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 
ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง  รือพนั งานจ้าง
ที่ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารป ติ
และ/ รือในวัน ยุดราช ารวัน าร – อาทิตย รือ
วัน ยุดนั ขัตฤ ษ 
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2559 รวมที่มีแ ้ไข พิ่ม ติม 
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คา ชาบ้าน จานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้านใ ้แ  พนั งาน วนตาบลผู้มี ิทธิ
ได้รับ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับคา ชาบ้าน 
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปจจุบัน 

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา จานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ  
พนั งาน วนตาบลผู้มี ิทธิได้รับ งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
ของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
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รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
 คาซั ฟอ  คา าจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล คาระวางบรรทุ  
คา ชาทรัพย ิน (ย ว้น คา ชาบ้าน) 
ชนคา ชา ครื่องถาย อ าร คา ชาอาคาร คา ชาที่ดิน ฯ 
คาโฆษณา และ ผยแพรประชา ัมพันธ
 (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาประชา ัมพันธ
และ ผยแพรขาวทางวิทยุ  ระจาย ียง โทรทัศน 
โรงม ร พ คาจัดทา อ าร ประชา ัมพันธ 
รือ ิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ัน 

คาใช้จายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา 
คาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ   ชน คาจ้างที่ปรึ ษา
 คาจ้างออ แบบ, คารับรองแบบ, 
คาจ้างแรงงานราษฎร รณีดา นิน อง 
คาจ้าง มาที่มีลั ษณะ ารจ้างทา พื่อใ ้ได้มา
ซึ่งป้ายประชา ัมพันธป้ายชื่อ านั งาน 
รือป้ายอื่น ๆ  ที่ไมมีลั ษณะ ป็น ิ่ง อ ร้าง 

คาติดตั้งไฟฟ้า พื่อใช้ในราช าร 
 (1) คาป าพาด าย ภายนอ ถานที่ 
ราช าร พื่อใ ้ราช ารได้ใช้บริ ารไฟฟ้า
 รวมถึงคาติดตั้ง ม้อแปลง  ครื่องวัดและอุป รณไฟฟ้า 
ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ  ารไฟฟ้า 
(2) คาจ้าง มา ดิน ายและติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม 
คาธรรม นียม รวมถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า
  าร พิ่ม าลังไฟฟ้า  ารขยาย ขตไฟฟ้า
  ารบารุงรั ษา รือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุป รณฯลฯ
 คาติดตั้งประปา พื่อใช้ในราช าร
 (1) คาวางทอประปาภายนอ ถานที่ราช าร
  พื่อใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่นได้ใช้บริ ารน้าประปา
รวมถึงคาติดตั้ง
 มาตรวัดน้าและอุป รณประปา ซึ่ง ป็น รรม ิทธิ์ของ ารประปา 
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(2) คาจ้าง มา ดินทอประปาและติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติม 
รวมถึง ารปรับปรุงระบบประปา  ารบารุงรั ษา
รือซอมแซมระบบประปาและอุป รณฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท

 คาใช้จายตาง ๆ   ใน ารติดตั้งโทรศัพท ย ว้น คาตู้ าขา
 คา ครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ ครื่องโทรศัพทภายใน 
 คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ ตาง ๆ 
 (ที่ไม ข้าลั ษณะที่ดิน ิ่ง อ ร้าง) ฯลฯ  

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ

จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็น
- คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง
- คาใช้จายใน ารจัดงาน
จัดนิทรรศ าร ประ วด ารแขงขัน
- คาใช้จายใน ารแขงขัน ีฬา
นั รียน ยาวชนและประชาชน
- คาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ ัมมนา
- คาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร  ชน
คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง 
คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ
ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ
คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน
คาลงทะ บียนตางๆ
- คา บี้ย ลี้ยงพยาน
- คาของรางวัล  รือ งินรางวัล
- คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้
ระ ช้าดอ ไม้ และพวงมาลา

- คาชดใช้คา ีย าย
รือคา ินไ มทดแทน  ฯลฯ
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน
ขององค ารบริ าร วนตาบล
ศาลายา  พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ 
ทั้ง รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งคา ิ่งของ
และคาแรงงาน รือคาจ้างแรงงานใน ารบารุงรั ษา
รือซอมแซมทรัพย ินที่ชารุด รือใช้งานไมได้ ชน 

คาจ้างซอมวั ดุอุป รณ คาจ้างซอมบารุงป ติ
รือซอม ลางยานพา นะ คาซอมครุภัณฑที่ไมใช
ารซอมโครง ร้างขนาดใ ญ  ชน ครื่องถาย อ าร 
ครื่องคอมพิว ตอร  ครื่องปรับอา าศ โต๊ะ ตู้ 
รถยนต วน ลาง รถจั รยานยนต  และวั ดุ 
ครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งาน 
ชน  นัง ือ  ครื่องคิด ลขขนาด ล็
  ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็  
ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็  ไม้บรรทัด ล็   รรไ ร

้าอี้พลา ติ  ตรายาง
 ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร  ครื่องตัดโฟม
  ครื่องตัด ระดาษ  ครื่อง ย็บ ระดาษ 
ุญแจภาพ ขียน แผนที่ 

 พระบรมฉายาลั ษณ แผงปิดประ าศ 
แผนป้ายชื่อ านั งาน รือ นวยงาน
รือแผนป้ายตาง ๆ ที่ใช้ใน านั งาน มูลี่, 

มานปรับแ ง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) 
นาฬิ าตั้ง รือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจาลอง
  ระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็  ผ้าใบติดตั้งใน านั งาน 
ผ้าใบ ต้นทขนาดใ ญ
ตู้ยา ามัญประจาบ้าน แผง ัน ้องแบบรื้อถอนได้
 (Partition)  ระดาษ  มึ  ดิน อ
ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด  ทป าว 
ลวด ย็บ ระดาษ  าว  มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ
น้า มึ ปรินท  ทป พี วี ซี แบบใ  
น้ายาลบ ระดาษไข ไม้บรรทัด คลิปตัว ย็บ ระดาษ 
ข็ม มุด  ระดาษคารบอน  ระดาษไข แฟ้ม  มุดบัญชี 
มุดประวัติข้าราช าร แบบพิมพ ผ้า าลี   ธงชาติ
ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ 

น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน
 พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม  รวยดอ ไม้ฯลฯ
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน 
ัวแร้งไฟฟ้า  ครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า 

ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
มาตร า รับตรวจวงจรไฟฟ้า
  ครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง
 ไม้ชั ฟิว  ไมคลอยพร้อม ครื่อง ง 
ัญญาณ ฟิว   ทปพัน ายไฟฟ้า

  ายไฟฟ้า  ลอดไฟฟ้า  ลอดไฟ 
ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า  วิตชไฟฟ้า 
ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น วนวิทยุ

 ลู ถ้วย ายอา าศ รีซี ตอร มูฟวิ่งคอย คอน ดน ซอร 
ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ  บร อร  ายอา าศ 
รือ าอา าศ า รับวิทยุ, ครื่องรับโทรทัศน,

จานรับ ัญญาณดาว ทียม แบต ตอรี่โซลา ซลล
  ลองรับ ัญญาณ ดอ ลาโพง
ฮอรนลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจรตาง ๆ
 แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วันที่พิมพ : 15/8/2565  14:06:25 น้า : 125/139

203



วั ดุงานบ้านงานครัว จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุงานบ้านงานครัว 
ชน  ม้อ  ระทะ  ะละมัง ตะ ลิว
รอบรูป มีด ถัง ถาด แ ้วน้า จานรอง 

ถ้วยชาม ช้อน ้อม  ระจ งา โองน้า ที่นอน
  ระโถน  ตาไฟฟ้า  ตาน้ามัน  ตารีด 
ครื่องบดอา าร  ครื่องตีไขไฟฟ้า  ครื่องปิ้งขนมปง 
ระทะไฟฟ้า

  ม้อไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า 
ระติ น้าร้อน  ระติ น้าแข็ง 

ถังแ ๊   ตา ตู้ ็บอุป รณดับ พลิง
  ายยางฉีดน้า ถังขยะแบบขาตั้ง 
ถังขยะแบบล้อลา  อางล้างจาน
 ถังน้า ไม้ วาด  ขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน 
ปลอ มอน  มอน ผ้า ม ผ้าปูโต๊ะ 
น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน 
ัวดูดตะ อน ระวายน้าอา าร ริม (นม) 

 วั ดุประ อบอา าร อา าร า ร็จรูปฯลฯ

วั ดุยานพา นะและขน ง จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุยานพา นะและขน ง 
ชน ไขควง ประแจ แมแรง  ุญแจปา ตาย 
ุญแจ ลื่อน คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัตช

 ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ามัน บร  น๊อตและ รู 
ายไมล  พลา ฟิลม รองแ ง น้า ลั่น  บาะรถยนต 
ครื่องยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถยนต  บร  ครัช 
พวงมาลัย  ายพานใบพัด  ม้อน้า  ัว ทียน แบต ตอรี่ 
จานจาย ล้อ ถังน้ามัน ไฟ น้า ไฟ บร  อานจั รยาน 
ตลับลู ปืน  ระจ มองข้างรถยนต  ันชนรถยนต
  ข็มขัดนิรภัย ายไฮดรอลิค ฯลฯ
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จานวน 120,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น 
ชน แ ๊ ุงต้ม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล 
น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามันจารบี 
น้ามัน ครื่อง ถาน  ๊าซ น้ามัน ียร 
น้ามัน ลอลื่น ฯลฯ

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร
ชน ขาตั้ง ล้อง ขาตั้ง ขียนภาพ  ลอง
และระวิงใ ฟิลมภาพยนตร  ครื่อง รอ ทป 
ลน ซูม  ระ ป๋าใ ล้องถายรูป
 ป้ายไฟแจ้ง ตือนแบบล้อลา
 ป้ายประชา ัมพันธ พู ัน  ี  ระดาษ ขียนโป ตอร 
ฟิลม  มมโมรี่ ารด ฟิลม ไลด แถบบันทึ ียง รือภาพ
 (ภาพยนตร,วีดีโอ ทป, แผนซีดี) 
รูป ี รือขาวดาที่ได้จา    ารล้าง อัดขยาย 
ภาพถายดาว ทียม 
อ าร ผยแพรผล ารดา นินงานฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุคอมพิว ตอร
  ชน แผน รือจานบันทึ ข้อมูล อุป รณบันทึ ข้อมูล 
ทปบันทึ ข้อมูล   ัวพิมพ รือแถบพิมพ
า รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
า รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง 
าย ค บิล  นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดรฟ 

ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ขระ 
รือแป้นพิมพ (Key Board)

มนบอรด (Main Board)
มมโมรี่ซิป  (Memory Chip)  ชน RAM 
คัตซีทฟีด ตอร (Cut  Sheet Feeder)  
มา  (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่งบ๊อ ซ 
ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
 แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ  (Card)  
ครื่องอานและบันทึ ข้อมูลแบบตาง ๆ 
ชน แบบดิ ตต (Diskette)
 แบบฮารดดิ ต (Hard Disk)
 แบบซีดีรอม (CD-ROM)
 แบบออพติคอล  (Optical) 
  รา ตอร (Router) ฯลฯ

วั ดุจราจร จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุจราจร
ชน   ัญญาณไฟ ระพริบ  ัญญาณไฟฉุ ฉิน
  รวยจราจร แผง ั้นจราจร ป้าย ตือน แทนแบริ ออร 
(แบบพลา ติ  และแบบคอน รีต) 
ป้ายไฟ ยุดตรวจ แผนป้ายจราจร
  ระจ โค้งมน ไฟแวบ  ระบองไฟ
 ยางชะลอความ ร็วรถ  รือยานพา นะ 
ติ๊ อรติดรถ รือยานพา นะ ฯลฯ
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วั ดุอื่น จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุอื่น  ชน มิ ตอรน้า-ไฟฟ้า  มอ รือ ตะแ รง
ัน วะ  ัว ชื่อมแ ๊   ัววาลว ปิด–ปิดแ ๊  

อุป รณบังคับ ัตว ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท
คาบริ ารโทรศัพท จานวน 12,000 บาท

พื่อ ป็นคาโทรศัพท คลื่อนที่และรวมถึงคาใช้จาย
พื่อใ ้มาซึ่งบริ ารดัง ลาว และคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ
  ารใช้บริ าร  ชน  าร ชา ครื่อง คา ชา ลข มายโทรศัพท ฯลฯ
 ใน ิจ ารขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา

คาบริ ารไปรษณีย จานวน 5,000 บาท

พื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ, คาดวงตราไปรษณียา ร,
 คา ชาตู้ไปรษณีย, คาธรรม นียม ารโอน งิน
ในระบบบริ าร าร งิน ารคลังภาครัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ
(GFMIS) ใน ิจ ารขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา

งบลงทุน รวม 73,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,000 บาท
ครุภัณฑ านั งาน

โทรศัพทมือถือ จานวน 22,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อโทรศัพทมือถือ
จานวน 1  ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
 - ป็นโทรศัพทแบบมือถือ 
 -   นวยความจา ไมน้อย วา8 GB
 -  ความจุไมน้อย วา 128 GB
-   าร ชื่อมตอรองรับ ครือขาย  5  G
-  ป็นครุภัณฑที่ไมมี า นดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
รือครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจัง วัด รือท้องถิ่น

    
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
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ครื่องคอมพิว ตอร จานวน 46,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร All In One 
า รับงาน ประมวลผล จานวน   2  ครื่อง 

โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) 
ไมน้อย วา 6 แ น ลั  (6 core) และ 12 แ น มือน
 (12 Thread) และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้
ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ูง
 (Turbo Boost  รือ Max Boost) 
โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ า ูง ุด 
ไมน้อย วา 3.6 GHz จานวน 1  นวย
-  นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจาแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ัน 
ขนาดไมน้อย วา 8 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ 
โดยมีคุณลั ษณะอยางใดอยาง นึ่ง  รือดี วา ดังนี้
1) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูบน
แผงวงจร ลั ที่มีความ ามารถใน ารใช้ นวยความจา
แย จา นวยความจา ลั ขนาดไมน้อย วา 2 GB
2) มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถ
ใน ารใช้ นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาด
ไมน้อย วา 2 GB
- มี นวยความจา ลั  (RAM) ชนิด DDR4 
รือดี วา มีขนาดไมน้อย วา 8 GB

- มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA  รือ
ดี วา ขนาดความจุไมน้อย วา 1 TB  รือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย วา 250 GB
 จานวน 1  นวย
- มี DVD-RW  รือดี วา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
รือภายนอ  (External) จานวน 1  นวย

- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
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 แบบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
รือดี วา ไมน้อย วา 3 ชอง

- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อย วา 21 นิ้ว 
ความละ อียดแบบ FHD (1920x1080)
-  ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- ตั้งจายตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร

ครื่อง ารองไฟ จานวน 5,000 บาท

พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จานวน 2  ครื่อง
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มี าลังไฟฟ้าขาออ  (Output)ไมน้อย วา 800 VA
-  ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที
- ตั้งจายตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร
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งานก่อสร้าง รวม 22,400,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 1,800,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา
  พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
 ทั้ง รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งคา ิ่งของ
และคาแรงงาน รือคาจ้างแรงงานใน ารบารุงรั ษา
รือซอมแซมทรัพย ินที่ชารุด รือใช้งานไมได้

ชน คาจ้างซอมวั ดุอุป รณ คาจ้างซอมบารุงป ติ
รือซอม ลางยานพา นะ คาซอมครุภัณฑที่ไมใช
ารซอมโครง ร้างขนาดใ ญ  ชน ครื่องถาย อ าร 
ครื่องคอมพิว ตอร  ครื่องปรับอา าศ โต๊ะ ตู้ 
รถยนต วน ลาง รถจั รยานยนต  และวั ดุ 
ครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 1,600,000 บาท
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 700,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
  ชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  ัวแร้งไฟฟ้า
  ครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า  ครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
มาตร า รับตรวจวงจรไฟฟ้า  ครื่องประจุไฟ 
โคมไฟ โทรโขง ไม้ชั ฟิว  ฟิว  
ไมคลอยพร้อม ครื่อง ง ัญญาณ 
ทปพัน ายไฟฟ้า  ายไฟฟ้า  ลอดไฟฟ้า  ลอดไฟ
  ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า 
วิตชไฟฟ้า  ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น วนวิทยุ

 ลู ถ้วย ายอา าศ รีซี ตอร
 มูฟวิ่งคอย คอน ดน ซอร ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ 
บร อร  ายอา าศ  รือ าอา าศ า รับวิทยุ,
ครื่องรับโทรทัศน,จานรับ ัญญาณดาว ทียม
 แบต ตอรี่โซลา ซลล  ลองรับ ัญญาณ ดอ ลาโพง 
ฮอรนลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจรตาง ๆ 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วั ดุ อ ร้าง จานวน 900,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ อ ร้าง 
ชน ไม้ตาง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ 
ิ่ว  ียม  ทปวัดระยะ  ลื่อย ขวาน
บ  ไ  ไม้  ครื่องวัดขนาด ล็  
ชน ตลับ มตรลู ดิ่ง  วานมือ โถ ้วม
อางล้างมือ ราวพาดผ้า  น้า า ใ ชื่อม ล็
ครื่องยิงตะปู นั่งร้าน น้ามันทาไม้ 
ทิน นอร  ี ปูนซี มนต ทราย ยางมะตอย า ร็จรูป
อิฐ รือซี มนตบล็อ   ระ บื้อง  ัง ะ ี ตะปู

ล็ ้นแปรงทา ี ปูนขาว แผนดิน นียว ัง คราะ
ทอน้าและอุป รณประปาทอตาง ๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 20,600,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,600,000 บาท
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร

อ ร้างอาคารพั ดุ จานวน 4,000,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างอาคารพั ดุ
ตามแบบแปลนและประมาณราคา
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา
- ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล 
พ.ศ. 2537 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนขั้นตอน
าร ระจายอานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น

 พ.ศ. 2542 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม 
ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565   น้า 14 ลาดับที่ 1
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อ ร้างอาคาร านั งาน ลังใ มและปรับปรุงอาคาร ลัง ดิม จานวน 15,000,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างอาคาร านั งาน ลังใ ม
และปรับปรุงอาคาร ลัง ดิม 
ป็นรายจาย อ นี้ผู พันงบประมาณรายจาย
มา วา นึ่งปีงบประมาณ
โดยงบประมาณตั้งไว้ 35,000,000 บาท
แย ป็น งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ 2566 
จานวน 15,000,000บาท 
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ 2567
 จานวน 20,000,000บาท
ตามแบบแปลนและประมาณราคา
ขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา
- ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล 
พ.ศ. 2537 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แ ้ไข พิ่ม
ติม 
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธี ารงบประมาณ
ขององค รป ครองท้องถิ่นพ.ศ.2563
ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570)
พิ่ม ติม  ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565   น้า 14 ลาดับที่ 3

คาปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง จานวน 400,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
  ชน ระบบระบายน้า  ระบบไฟฟ้า  ารปรับปรุงบอบาดาล
  ารปรับปรุง ะพาน
ารขุดลอ คลอง   ารปรับปรุงอาคาร  ฯลฯ

- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล 
พ.ศ. 2537 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนขั้นตอน
าร ระจายอานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม 
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ปรับปรุงซอมแซมถนนภายในตาบล มูที่ 1 -5 จานวน 1,000,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง 
ชน ถนนคอน รีต ริม ล็  ถนนลาดยาง
 ถนน ินคลุ  ลู รัง   ารปรับปรุงอาคาร  ฯลฯ
 - ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค ารบริ าร วนตาบล 
พ.ศ. 2537 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนขั้นตอน
าร ระจายอานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น

 พ.ศ. 2542 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม 
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) 
   น้า 102 ลาดับที่ 37
    

คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คารื้อถอนอาคาร รือ ิ่ง อ ร้างตาง ๆ

คารื้อถอนอาคาร รือ ิ่ง อ ร้างตาง ๆ จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคารื้อถอนอาคาร  รือ ิ่ง อ ร้างตาง ๆ
แผนงานการเกษตร
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 200,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง าร าจัดวัชพืชและผั ตบชวาในคลองตางๆในพื้นที่ตาบลศาลา
ยา

จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร าจัดวัชพืชและผั ตบชวาในคลอง 
ชนคาจ้าง มา าจัดวัชพืชและผั ตบชวาในคลอง
  รือคาจ้างแรงงาน าจัดวัชพืชและผั ตบชวาในคลอง
รือคาใช้จายใน ารจ้าง/ ชา ครื่องจั รใน าร าจัดวัชพืช

และผั ตบชวาในคลอง ฯลฯ 
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี าวาด้วย ารบริ าร ิจ ารบ้าน มืองที่ดี 
พ.ศ.2542 
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10  .ค. 2563  รื่อง  ลั ณฑ าร บิ จาย งิน
คาจ้าง อ ชนและ บิ จายจ้าง มาบริ าร
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1  ุมภาพันธ 2562 
รื่อง  ลั ณฑและอัตราคาใช้จายประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จาย
ในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ และคา าธารณูปโภค
4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  รื่องรูปแบบและ ารจาแน งบประ ภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจาปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
-  ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 –2570) น้า 144 ลาดับที่ 4
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,450,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 1,450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 100,000 บาท

พื่อ ป็นคาใช้จายจ้าง มาบริ าร ในงาน ิจ ารประปา
  ชน งานจ้าง มาวางทอน้าประปา 
 งานจ้าง มาวางทอ มนประปา งานล้างทอน้าประปา 
งาน ทคนิคตางๆ ที่ อ ชนมีความชานาญ วา ฯลฯ 

คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน
ขององค ารบริ าร วนตาบล
ศาลายา  พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ 
ทั้ง รณี ป็น ารจ้าง มาทั้งคา ิ่งของและคาแรงงาน
รือคาจ้างแรงงานใน ารบารุงรั ษา
รือซอมแซมทรัพย ินที่ชารุด รือใช้งานไมได้

ชน คาจ้างซอมวั ดุอุป รณ คาจ้างซอมบารุงป ติ
รือซอม ลางยานพา นะ คาซอมครุภัณฑที่ไมใช
ารซอมโครง ร้างขนาดใ ญ  ชน ครื่องถาย อ าร 
ครื่องคอมพิว ตอร  ครื่องปรับอา าศ โต๊ะ ตู้
 รถยนต วน ลาง รถจั รยานยนต 
 และวั ดุ ครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วั ดุ อ ร้าง จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุ อ ร้าง
ชน ไม้ตาง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ 
ิ่ว  ียม  ลื่อย ขวาน  บไ ไม้ ทปวัดระยะ 
ครื่องวัดขนาด ล็   ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง
วานมือ โถ ้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า 
น้า า ใ ชื่อม ล็    ครื่องยิงตะปู

นั่งร้าน น้ามันทาไม้ ทิน นอร  ี ปูนซี มนต ทราย 
ยางมะตอย า ร็จรูป อิฐ รือซี มนตบล็อ   ระ บื้อง 
ัง ะ ี ตะปู  ล็ ้น

แปรงทา ี ปูนขาว แผนดิน นียว ัง คราะ  
ทอน้าและอุป รณประปา
 ทอตาง ๆ ทอน้าบาดาล ฯลฯ

วั ดุอื่น จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาวั ดุอื่น 
ชน มิ ตอรน้า-ไฟฟ้า  มอ รือ ตะแ รง ัน วะ 
ัว ชื่อมแ ๊   ัววาลว ปิด–ปิดแ ๊  อุป รณบังคับ ัตว ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท
คาไฟฟ้า จานวน 1,000,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้า า รับ อถังประปา
และคา ระแ ไฟฟ้า า รับ ารใช้น้าที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตาบลศาลายา
รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน
ชน คาบริ าร คาภาษี  ป็นต้น

วันที่พิมพ : 15/8/2565  14:06:25 น้า : 139/139

217



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

570,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

เงินสารองจาย 1,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,508,400

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

12,600

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริ ารสวนตาบลศาลา
ยา

260,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

556,400

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

570,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

เงินสารองจาย 1,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,508,400

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

12,600

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริ ารสวนตาบลศาลา
ยา

260,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

556,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

48,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

48,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

95,100

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

740,100

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

8,373,200 959,000 1,292,300 1,237,500 782,000 400,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

182,500 103,200

เงินประจาตาแ นง 334,800 18,000 18,000 127,200 18,000 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,537,200 718,200 1,299,000 4,042,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

120,000 102,500 96,000 680,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจา 289,000 280,100
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

48,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

48,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

95,100

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

740,100

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,900,000 14,944,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

67,200 352,900

เงินประจาตาแ นง 130,000 664,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,810,900 10,407,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

150,900 1,149,400

เงินวิทยฐานะ 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจา 569,100
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

870,000 100,000 290,000 300,000 100,000 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

35,000 30,000 15,000 50,000 5,000 400,000

คาเชาบ้าน 836,000 144,000 120,000 120,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

160,000 20,000 10,000 30,000 10,000

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบานาญ

25,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 2,460,000 150,000 90,000 60,000 5,000,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

110,000 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

300,000 180,000 100,000

1.โครงการประชาคม
ท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

500,000 2,460,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 545,000

คาเชาบ้าน 60,000 1,280,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

15,000 245,000

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบานาญ

25,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 300,000 100,000 8,160,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

125,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

100,000 680,000

1.โครงการประชาคม
ท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเลือกตั้งผู้
บริ ารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

100,000

โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์
ความรู้ใ ้แกผู้บริ าร 
สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานสวนตาบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
และผู้นาชุมชน

500,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้การชาระภาษีตาม
กฎ มายกา นด

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจาย
มวดอื่นๆ

400,000

สงเสริมสนับสนุนการจัด
ทาแผนพัฒนา มูบ้าน

50,000

อบรมมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม

10,000

อบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลขาวสารของ
ทางราชการ

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเลือกตั้งผู้
บริ ารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

100,000

โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์
ความรู้ใ ้แกผู้บริ าร 
สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานสวนตาบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
และผู้นาชุมชน

500,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้การชาระภาษีตาม
กฎ มายกา นด

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจาย
มวดอื่นๆ

400,000

สงเสริมสนับสนุนการจัด
ทาแผนพัฒนา มูบ้าน

50,000

อบรมมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม

10,000

อบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลขาวสารของ
ทางราชการ

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

อบรมใ ้ความรู้ด้าน
กฎ มายแกบุคลากร
ของ อบต.ศาลายา และ
ประชาชนทั่วไป

30,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 350,000 100,000 30,000 200,000

โครงการชวยเ ลือผู้
ประสบภัยธรรมชาติ

100,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการฝึก
อบรม/ทบทวน อาสา
สมัครป้องกันภ้ยฝ่าย
พลเรือน

100,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิ
บัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

50,000

โครงการฝึกอบรมดับ
เพลิงใ ้กับประชาชนทั่ว
ไปและสถานศึกษา ใน
เขตองค์การบริ ารสวน
ตาบลศาลายา

30,000

โครงการลดอุบัติเ ตุบน
ท้องถนน

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

อบรมใ ้ความรู้ด้าน
กฎ มายแกบุคลากร
ของ อบต.ศาลายา และ
ประชาชนทั่วไป

30,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 300,000 100,000 1,080,000

โครงการชวยเ ลือผู้
ประสบภัยธรรมชาติ

100,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการฝึก
อบรม/ทบทวน อาสา
สมัครป้องกันภ้ยฝ่าย
พลเรือน

100,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิ
บัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

50,000

โครงการฝึกอบรมดับ
เพลิงใ ้กับประชาชนทั่ว
ไปและสถานศึกษา ใน
เขตองค์การบริ ารสวน
ตาบลศาลายา

30,000

โครงการลดอุบัติเ ตุบน
ท้องถนน

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกาจัดเ าใน
เด็กนักเรียน

10,000

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 50,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองและปฐมนิเทศ
นักเรียน

5,000

โครงการป้องกันโรค
ติดตอและควบคุมโรค
อุบัติใ มในเด็กนักเรียน

20,000

โครงการเรียนรู้นอก
สถานที่

50,000

โครงการวันเด็กแ งชาติ 150,000

โครงการวันแมแ งชาติ 3,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

797,000

โครงการไ ว้ครู 3,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

200,000

โครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

65,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกาจัดเ าใน
เด็กนักเรียน

10,000

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 50,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองและปฐมนิเทศ
นักเรียน

5,000

โครงการป้องกันโรค
ติดตอและควบคุมโรค
อุบัติใ มในเด็กนักเรียน

20,000

โครงการเรียนรู้นอก
สถานที่

50,000

โครงการวันเด็กแ งชาติ 150,000

โครงการวันแมแ งชาติ 3,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

797,000

โครงการไ ว้ครู 3,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

200,000

โครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

65,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

รณรงค์การคัดแยกขยะ  
(รีไซเคิล) เพื่อลด
ปริมาณขยะปัญ าสิ่ง
แวดล้อม (ตอยอด)

30,000

โครงการรักษ์สิ่งแวด
ล้อมด้วยเทคโนโลยีพลัง
งานชีวมวล

150,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ด้านยาเสพติดแกเด็ก
นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

50,000

โครงการอบรมอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้

50,000

คาใช้จายสนับสนุนสง
เสริมการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและเผย
แพรพระเกียรติคุณ
สถาบันพระม ากษัตริย์
และงานรัฐพิธีตาง ๆ

โครงการประเพณีตัก
บาตรท้องน้าในวันลอย
กระทง

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

รณรงค์การคัดแยกขยะ  
(รีไซเคิล) เพื่อลด
ปริมาณขยะปัญ าสิ่ง
แวดล้อม (ตอยอด)

30,000

โครงการรักษ์สิ่งแวด
ล้อมด้วยเทคโนโลยีพลัง
งานชีวมวล

150,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ด้านยาเสพติดแกเด็ก
นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

50,000

โครงการอบรมอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้

50,000

คาใช้จายสนับสนุนสง
เสริมการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและเผย
แพรพระเกียรติคุณ
สถาบันพระม ากษัตริย์
และงานรัฐพิธีตาง ๆ

150,000 150,000

โครงการประเพณีตัก
บาตรท้องน้าในวันลอย
กระทง

100,000 100,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแ เทียน
พรรษา

โครงการกาจัดวัชพืช
และผักตบชวาในคลอง
ตางๆในพื้นที่ตาบล
ศาลายา

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 350,000 10,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 50,000 4,245,700 50,000 200,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 125,000 50,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 210,000 100,000 1,000,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 10,000 20,000 20,000

วัสดุกอสร้าง 50,000 50,000 5,000

วัสดุการเกษตร 20,000 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 200,000 80,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000

วัสดุจราจร

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 400,000 70,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 40,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแ เทียน
พรรษา

30,000 30,000

โครงการกาจัดวัชพืช
และผักตบชวาในคลอง
ตางๆในพื้นที่ตาบล
ศาลายา

200,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 50,000 420,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 710,000 720,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 4,590,700

วัสดุยานพา นะและขนสง 50,000 325,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 120,000 1,430,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 270,000

วัสดุกอสร้าง 900,000 200,000 1,205,000

วัสดุการเกษตร 220,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 380,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 40,000

วัสดุจราจร 100,000 100,000

วัสดุอื่น 30,000 50,000 80,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 1,000,000 1,470,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 60,000 24,000

คาบริการไปรษณีย์ 450,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

200,000 16,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงาน 12,000 12,000 16,000

โต๊ะทางาน 24,000 8,000

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง

รถนั่งสวนกลาง 900,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 115,000

เครื่องสารองไฟ 12,500 5,000

สแกนเนอร์สา รับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 2

27,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ 25,000 35,000

ครุภัณฑ์สนาม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 12,000 96,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000 455,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

216,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงาน 40,000

โต๊ะทางาน 32,000

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง

รถนั่งสวนกลาง 900,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 46,000 161,000

เครื่องสารองไฟ 5,000 22,500

สแกนเนอร์สา รับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 2

27,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ 60,000

ครุภัณฑ์สนาม

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  14:06:58 น้า : 18/22

235



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เต้นท์สนาม 120,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000 300,000

โต๊ะพร้อมม้านั่งยาว 130,000

พัดลม 10,000

เครื่องเลนสนามเด็กเล็ก 100,000

ตู้เก็บเอกสาร 10,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 6,000

โทรศัพท์มือถือ 22,000

รถจักรยานยนต์ 50,000

เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง 30,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเป่าลม 25,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One

46,000

เครื่องพิมพ์ 30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างอาคารพัสดุ

กอสร้างอาคารสานัก
งาน ลังใ มและปรับ
ปรุงอาคาร ลังเดิม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เต้นท์สนาม 120,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

500,000

โต๊ะพร้อมม้านั่งยาว 130,000

พัดลม 10,000

เครื่องเลนสนามเด็กเล็ก 100,000

ตู้เก็บเอกสาร 10,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 6,000

โทรศัพท์มือถือ 22,000 44,000

รถจักรยานยนต์ 50,000

เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง 30,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเป่าลม 25,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One

46,000

เครื่องพิมพ์ 30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างอาคารพัสดุ 4,000,000 4,000,000

กอสร้างอาคารสานัก
งาน ลังใ มและปรับ
ปรุงอาคาร ลังเดิม

15,000,000 15,000,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

ปรับปรุงซอมแซมถนน
ภายในตาบล มูที่ 1 -5

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คารื้อถอนอาคาร รือสิ่งกอ
สร้างตาง ๆ

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาสา รับ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของ
องค์การบริ ารสวน
ตาบลศาลายา

20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

1.อุด นุนสวนราชการ 8,820,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

อุด นุนงบประมาณ
สา รับการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

100,000

รวม 18,359,000 22,561,800 3,511,700 18,011,000 5,251,900 1,315,100 11,170,500 250,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

400,000 400,000

ปรับปรุงซอมแซมถนน
ภายในตาบล มูที่ 1 -5

1,000,000 1,000,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

100,000 100,000

คารื้อถอนอาคาร รือสิ่งกอ
สร้างตาง ๆ

100,000 100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาสา รับ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของ
องค์การบริ ารสวน
ตาบลศาลายา

20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

1.อุด นุนสวนราชการ 8,820,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

อุด นุนงบประมาณ
สา รับการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

100,000

รวม 310,000 28,029,000 200,000 1,450,000 110,420,000
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