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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

เรื่อง   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖   
--------------------------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และได้รับอนุมัติจาก
นายอ าเภอคลองหาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘๗  และมาตรา  ๘๘   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่ วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ ไขเพ่ิมเติมถึ ง  (ฉบับที่  ๗ )  พ.ศ. ๒๕๖๒  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ  ๒๕  จึง
ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
 
 

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  เดือนกันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

    
 

           (นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

 
 
 
 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง

อําเภอคลองหาด   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,838,210 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,289,079 บาท
งบกลาง รวม 6,289,079 บาท

งบกลาง รวม 6,289,079 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 95,268 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดสระแกว
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ  ตายและ
คลอดบุตร ฯลฯ  ประกอบดวย
(1) สํานักปลัด
(2) กองคลัง
(3) กองชาง
(4) กองการศึกษา  
- ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5
  ของคาจางพนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพคาจางชั่วคราว

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนเงินทดแทน  เพื่อใหความคุมครอง
แกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย
อันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณ
ในอัตราเงินสมทบรอยละ 0.20 ของคาจางรวมทั้งปี
- ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  และแกไขเพิ่มเติม
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,101,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตามโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผู
สูงอายุ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ) ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยคํานวณจาก
อัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุ
ที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ  
-การดําเนินการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหถือปฏิบัติตาม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ฯลฯ

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,344,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตามโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
สงเคราะหเบี้ยความพิการ) ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
รับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลัง และ
ขอมูลจํานวนคนพิการที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ  
-การดําเนินการเบิกจายเบี้ยความพิการใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการ
 ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ.2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือในการสงเคราะหผูป่วยโรคตามทะเบียน
ผูป่วยเอดส จํานวน 1 ราย ๆ ละ 500 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน
- การดําเนินการเบิกจายใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง   
  มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
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เงินสํารองจาย จํานวน 368,937 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินอื่นๆ เกี่ยวกับสาธารณภัย
  หรือเป็นรายจายที่จําเป็นแตไมไดตั้งไว หรือเป็นคาใชจายเพื่อ
  บําบัดความเดือดรอนของประชาชน
- ดําเนินการตามหนังสือ กค.0406.3/34638 
  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2558 
- ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
  เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
  สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการฯ และระเบียบอื่นๆ
  ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 307,264 บาท

- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
  สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งจายจากประมาณการรายได
  ที่ไมรวมเงินอุดหนุน จํานวน  15,363,200 บาท x 2% 
  เป็นเงิน  307,264 บาท จํานวนเงินดังกลาว 
ตั้งจายเป็นเงินบําเหน็จบํานาญแกขาราชการสวนทองถิ่น 
รายจาเอกเฉลิมชัย บุญรักษา  12,365 x 12  
เป็นเงิน  148,380  บาท คงเหลือนําสงใหกับ (ก.บ.ท.) 
จํานวน 158,884 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 62,010 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
  ทองถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ไทรทอง ประจําปี 2566 (จายเป็นเงิน
  สมทบกองทุนฯ 40% ของเงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลัก
  ประกันสุขภาพแหงชาติ โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 
  พ.ศ.2561 คํานวณจากประชากร ณ วันที่ 1 ส.ค. 2565  
  จํานวน 3,445 คน ๆ ละ 45 บาท x 40% ) 
  เป็นเงิน 62,010  บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,516,700 บาท

งบบุคลากร รวม 5,153,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแก
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 20,400 บาท
      ตั้งไว  244,800  บาท
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ๆ ละ 
     11,220 บาท/เดือน ตั้งไว 269,280 บาท
      เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนทายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท 
     ตั้งไว  21,000 บาท
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ ละ 
      880 บาท/เดือน ตั้งไว 21,120 บาท
      เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนทายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท 
      ตั้งไว 21,000 บาท
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ ละ 
      880 บาท/เดือน ตั้งไว 21,120 บาท
      เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนทายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทน
ทายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 763,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแก
(1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
    เดือนละ 11,220 บาท  เป็นเงิน 134,640 บาท
(2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
    เดือนละ 9,180 บาท  เป็นเงิน 110,160 บาท
(3) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
    เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท
(4) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา 
     เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 432,000 บาท
     เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนทายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,705,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล (สํานักปลัด)
ประกอบดวย
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(3) หัวหนาสํานักปลัด
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(5) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(6) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(7) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/
     ชํานาญงาน
(8) เจาพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
และคาตอบแทนรายเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(3) หัวหนาสํานักปลัด
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 693,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป (สํานักปลัด) ประกอบดวย
(1) ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
(2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
(3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(4) นักการ
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป 
ประกอบดวย
(1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  
(2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
(3) นักการ
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566
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งบดําเนินงาน รวม 2,164,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
  ทองถิ่น และพนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ตองมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการปกติและปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,307,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
- คาเชาทรัพยสิน
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร (ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1627
   ลงวันที่ 22  มีนาคม 2564)
- คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครอง
  สวนทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล บานพักของ
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย
- คาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มิใชคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทํา
  ธุรกรรมการเงิน เชน คาธรรมเนียมในการตรวจสอบ
  คุณภาพน้ํา เป็นตน
- คาตอบรับวารสารหรือสิ่งพิมพตางๆ
- คาจางเหมาบริการจัดทําเว็บไซต อบต. 
  พรอมคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- คาจางเหมาพนักงานเพื่อชวยปฏิบัติงาน 
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นตองานราชการ
- คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตางๆ
- คาใชจายในการประกันภัยรถราชการ (ตามหนังสือ 
  ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14  สิงหาคม  2552)
- คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ
  สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นหรือลูกจางประจําที่เกษียณอายุ
  หรือผูใหความชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทาง
  ราชการ
- คาจางเหมาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต Network ภายในองคการ 
  บริหารสวนตําบลไทรทอง พรอมอุปกรณ รวมถึงการซอมแซม 
  บํารุงรักษา ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต
- คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท
  ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
  เครื่องโทรศัพทภายใน
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
  สิ่งกอสราง)
- และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
(1) คาประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
(2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
    คณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ
    หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกร 
    ปกครองสวนทองถิ่น
(3) การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ
    ที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้น
(4) การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทํา
    แผนชุมชนหรือเรื่องอื่นที่กฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
    ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(5) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
    ปกครองสวนทองถิ่น การประชุมระหวางองคกรปกครองสวน
    ทองถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
(7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ของ
    องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(8) คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครอง
     สวนทองถิ่น และใหหมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกล
     ผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
     ในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม
     คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น เป็นตน
(9) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณี
    หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชม
    องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือ
    ตรวจราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- คาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
  กุมภาพันธ  2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  ลําดับที่  8    หนาที่  115

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่จําเป็นในการจัดการเลือกตั้ง 
เชน คาวัสดุ คาจางเหมาตาง ๆ คาบัตรเลือกตั้ง และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่ใชในการจัดการเลือกตั้งใหบรรลุวัตถุประสงค ฯลฯ
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  ลําดับที่ 1   หนาที่  113

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  ของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจางผูที่ไดรับ
คําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง
ใหไปปฏิบัติราชการ  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไปราชการ
สําหรับรถยนตขององคการบริหารสวนตําบลไทรทอง
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
  เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
  แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
เพื่อเขารับการฝึกอบรมของคณะผูบริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่ง
จากนายกองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง ใหไปปฏิบัติ
ราชการ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต เครื่องพิมพ 
เครื่องปรับอากาศ งานซอมอาคาร ประตู ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตรายาง เกาอี้พลาสติก น้ําดื่ม
บริการประชาชน แบบพิมพตางๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก 
สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใชตางๆ เชน ไมกวาด ผงซักฟอก 
น้ํายาลางจาน ชุดกาแฟ แกวน้ํา จาน ชอน ตูกับขาว ที่ลางจาน 
เตาแก๊สพรอมถังแก๊ส ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ปูนซีเมนต สี 
กระเบื้อง จอบ เสียม เลื่อย ทอน้ํา และอุปกรณประปา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณของรถยนตสวน
กลาง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต และอุปกรณ
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต
สวนกลางรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค รถจักรยานยนตและ
เครื่องตัดหญา ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใชตางๆ ตนไม กระถาง 
และยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณที่ใชในการโฆษณา ประชาสัมพันธ เชน
สี พูกัน โฟม ไมอัด และแบตเตอรี่ใสกลองถายรูป ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ผงหมึก 
เทปบันทึกขอมูล แผนกรองแสง และโปรแกรมตางๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 222,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
ไทรทองและอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ไทรทอง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา และคาน้ําอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท และระบบสื่อสารตางๆ 
ของสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการสงไปรษณีย คาธนาณัติ 
คาดวงตราไปรษณีย เป็นตน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตรายเดือน  
  ขององคการบริหารสวนตําบลไทรทอง
- คาใชจายระบบติดตามยานพาหนะ 
  (ระบบ GPS หรือ GPRS) รถยนตบรรทุกน้ํา (1 ครั้งตอปี)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 15,000 บาท

คาตอสัญญาณ/จดทะเบียน Domain name 
สําหรับเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง
และคาสื่อสารอื่นที่จําเป็น
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งบลงทุน รวม 108,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 43,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบไมมีลอ 
ขาเหล็กชุบโครเมียม จํานวน 12 ตัว ๆ ละ 3,600 บาท
- จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีระบุไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณเป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หรือกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เกาอี้สํานักงานพนักสูง จํานวน 4,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน พนักพิงสูง ลอเลื่อน
ขาเหล็กชุบโครเมียม จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 4,700 บาท
- จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีระบุไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณเป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หรือกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
(แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 60,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
(แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter))
 ขนาด 48,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 60,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 48,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
   ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
   ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
   ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอน
   จากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3)
   นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการ
   ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
   ที่มีประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
   (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้
       สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร
       สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว

จํานวน 65,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเทศบาลตําบลคลองหาด โครงการศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 
  ลําดับที่  12  หนาที่  115

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนโดยการสํารวจ
ความพึงพอใจในงานบริการของ อบต.

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 
  ลําดับที่  4  หนาที่  114

งานบริหารงานคลัง รวม 1,889,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,140,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,140,220 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล (กองคลัง)
ประกอบดวย
(1) ผูอํานวยการกองคลัง
(2) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชํานาญการ
(3) เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
(4) เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
(5) เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564-2566
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแก
พนักงานสวนตําบล (กองคลัง)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล 
(กองคลัง) 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 601,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไป (กองคลัง) ประกอบดวย
(1) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
(2) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
(3) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
(4) คนงาน
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564-2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 25,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป(กองคลัง) 
ประกอบดวย
(1) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
(2) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
(3) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
(4) คนงาน
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564-2566
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งบดําเนินงาน รวม 749,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
  ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
  การบริหารพัสดุภาครัฐใหแก คณะกรรมการดําเนินการ
  จัดซื้อจัดจาง อาทิ เชน คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับ 
  พัสดุ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด  
  ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล หรือ
  คณะกรรมการ และประกาศองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง 
  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
  กรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางฯ ลงวันที่  17 กันยายน 
  2561 และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ตั้งไว 100,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
  (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นและ
  พนักงานจาง เป็นตน ตั้งไว 100,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ตองมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ในวันทําการปกติและปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขาราชการ/
พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 424,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาเชาทรัพยสินตาง ๆ
- คาถายเอกสาร เย็บเลม เขาปก
- คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
  การจางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
  กระจายเสียง รถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ จัดทําเอกสาร
  ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ)
- คาธรรมเนียมตาง ๆ
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติงานกองคลัง
  และภารกิจอื่น ๆ
- คาจางเหมาจัดทํา/ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
- คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
  ป้ายประชาสัมพันธและป้ายตาง ๆ
- คาจางเหมาทําของ
- และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และหนังสือที่เกี่ยวของ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 78,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล คาจางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ
ดําเนินการสํารวจขอมูลภาคสนาม คาวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน 
  ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
  ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 
   มกราคม 2555
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
  ลําดับที่   9  หนาที่   115

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
และผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง
ใหไปปฏิบัติราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไปราชการสําหรับ
รถยนตของ อปท. และคาใชจายอื่น ๆ
  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางและผูที่ไดรับ
คําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง ใหไป
ปฏิบัติราชการ
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โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี
เชน คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ 
ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  ลําดับที่  10  หนาที่  115         

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางใหสามารถใชงานตามปกติ
เชน เครื่องปริ้นเตอร เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ในสํานักงาน
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ผงหมึก
เทปบันทึกขอมูล แป้นพิมพ เมาท เมนบอรด โปรแกรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล (สํานักปลัด)
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ ชํานาญการ
 เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 59,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 59,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน คาใชจายเจาหนาที่ อปพร. กรณีอบต. 
มีคําสั่งใชอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ในการปฏิบัติงานในการป้องกันสาธารณภัยและการรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชนตามกฎหมาย เชน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อํานวยความสะดวก
ในการเดินทางใหแกประชาชนในชวงเทศกาลปีใหม 
สงกรานตและเทศกาลตาง ๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
  ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
  และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 29,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปีใหม 
สงกรานต

จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปีใหม สงกรานต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เชน คาจางเหมาบริการเต็นท 
คาเชาอุปกรณไฟฟ้าสองสวาง  คาจางเหมาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ ป้ายรณรงคและลดอุบัติเหตุ 
ป้ายเตือนภัยตาง ๆ ป้ายบอกทาง ป้ายระวังอันตราย 
พรอมติดตั้ง ป้ายอื่น ๆ พรอมติดตั้ง คาเครื่องดื่ม
เพื่อบริการประชาชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  ลําดับที่ 4  หนาที่ 68
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 448,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ฝึกซอมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกซอมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ฝึกซอมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ป้ายโครงการ คาวัสดุ
ที่ใชในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เครื่องเขียน อุปกรณอื่น ๆ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
  ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
  ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  ลําดับที่ 9  หนาที่  70

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหาร
สวนตําบลไทรทอง เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล ป้ายโครงการ คาวัสดุที่ใชในการฝึกอบรม
ภาคปฏิบัติ เครื่องเขียน อุปกรณอื่น ๆ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
  ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
  ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  ลําดับที่ 1  หนาที่  68
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(หลักสูตรจัดตั้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
อาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ป้ายโครงการ 
คาวัสดุที่ใชในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เครื่องเขียนอุปกรณอื่น ๆ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คาเครื่องแบบ อปพร. 
(ชุดปฏิบัติการ เสื้อยืด หมวก เข็มขัด รองเทา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
  ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
  ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  ลําดับที่  2  หนาที่  68

งบลงทุน รวม 108,300 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด จํานวน 108,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคาร
บริการประชาชนองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
   สําหรับติดตั้งภายนอกสํานักงาน จํานวน 8 ตัว
   ตัวละ 5,700 บาท เป็นเงิน  45,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel 
  หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที 
  (frame per second) 
- ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพในกรณี
   ที่มีคาความเขมของแสง 0 LUX ได 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ 
  (Motion Detection) ได 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตาง
  ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic 
  Range หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได 
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 
  2 แหลง 
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 
  เป็นอยางนอย 
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 
  ไดเป็นอยางนอย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถ ทํางานได
  ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
  (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับ
  หุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 
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- สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10  C ถึง 50  C เป็นอยางนอย 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP”, 
  RTSP ไดเป็นอยางนอย
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
   (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
    ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกลองโทรทัศน
  วงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 
  หรือ H.264 หรือดีกวา 
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface 
  Forum) 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
  แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 
  1 ชอง 
- สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
  802.3at (Power over Ethernet) ในชอง เดียวกันได 
  จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียด
  ของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 
  2,073,600 pixel 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, 
  “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได เป็นอยางนอย 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปิดโดยเฉพาะ 
  (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวม
  ไมนอยกวา 8 TB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2
 ชอง 
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได 
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application 
  Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกตอง 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปิด
  ผานระบบเครือขายได 
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- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
  ที่มีคุณภาพ
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV
   ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
   ขนาด 43 นิ้ว  เป็นเงิน  15,000  บาท
คุณลักษณะเฉพาะ 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 
    (Resolution) (พิกเซล) 
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) 
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV) 
5) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS
   หรืออื่น ๆ 
6) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
   ภาพและเสียง
7) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง
   และภาพยนต
8) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง 
    ราคา 5,700 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอย
กวา 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
เป็นไปตาม
1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 
2) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง 
    โทรทัศนวงจรปิด 
3) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
   และระบบคอมพิวเตอร 
5. สายนําสัญญาณ (UTP)  เป็นเงิน 10,000 บาท
6. อุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  เป็นเงิน 10,000 บาท
เป็นไปตามราคาทองถิ่น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,287,340 บาท

งบบุคลากร รวม 1,535,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,535,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 790,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกขาราชการ (กองการศึกษา) 
ประกอบดวย
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา
(2) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(3) ครู (ครู คศ.1) 
    เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564-2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
และคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการ (กองการศึกษา)
เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะใหแกพนักงานครู (กองการศึกษา)
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 572,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป (กองการศึกษา) ประกอบดวย
(1) ผูดูแลเด็ก (ถายโอน)   
(2) ผูดูแลเด็ก  (ทักษะ)  
(3) ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) 
(4) คนงาน 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป (กองการศึกษา) ประกอบดวย
(1) ผูดูแลเด็ก (ถายโอน)  
(2) ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)  
(3) ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) 
(4) คนงาน
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566

งบดําเนินงาน รวม 751,780 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,780 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 101,780 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นและ
พนักงานจาง (กองการศึกษา)  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ตองมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการปกติและปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขาราชการ/
พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 475,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาเชาทรัพยสิน เชน เชาเครื่องคอมพิวเตอร 
  เชาเครื่องถายเอกสาร เป็นตน
- คาถายเอกสาร เย็บเลม เขาปก 
- คาจางทําสิ่งพิมพ ป้ายประชาสัมพันธ และป้ายตาง ๆ 
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อชวยปฏิบัติงาน
  กองการศึกษาและปฏิบัติงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- คาจางเหมาบริการทําของ
- คาจางเหมาแรงงานในการซอมแซมบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้า ประปา
- และคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
  กองการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ไทรทอง
- คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เชน คาพวงมาลา 
  คาจัดพานดอกไมตาง ๆ ในงาน
- คาใชจายในการประชุมราชการ
- คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการับเสด็จ สงเสด็จ
  หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย
  พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ
- คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง
  กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 
  หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใชในการจัดงาน
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ
- คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครอง
  สวนทองถิ่น และใหหมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกล
  ผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
  ในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม
  คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น เป็นตน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
  อื่นหรือบุคคลภายนอกเขามาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครอง
  สวนทองถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ
  การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การมอบเงิน
  หรือสงของบริจาคใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- คาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู
พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกองคการบริหาร
สวนตําบลไทรทอง ใหไปปฏิบัติราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการสนามบิน
คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทาง
ไปราชการสําหรับรถยนตของ อปท. ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม
ประชุม สัมมนาหลักสูตรตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล
ครู พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกองคการบริหาร
สวนตําบลไทรทอง ใหไปปฏิบัติราชการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ของกองการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง เชน เครื่องพิมพ พัดลม
ตู โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร อาคารเรียน ประตู หนาตาง
ไฟฟ้า หองน้ํา สนามเด็กเลน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานไวใชในกองการศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ไทรทอง ไดแก กระดาษ  ปากกา พระบรมฉายาลักษ  
ตูยาสามัญประจําบาน พานพุมเงินพานพุมทอง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน แบบพิมพ เกาอี้พลาสติก ตรายางฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อหลอดไฟฟ้า  ปลั๊ก
สวิตซไฟฟ้า  ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน ปูนซีเมนต
สี กระเบื้อง จอบ เสียม เลื่อย ทอน้ํา และอุปกรณประปา ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร เชน แอลกอฮอลเจล
เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย เวชภัณฑ ยา ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ ตนไม กระถาง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ผงหมึก 
เทปบันทึกขอมูล แผนกรองแสง และโปรแกรมตาง ๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอินเตอรเน็ตรายเดือนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,006,675 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,032,275 บาท

ค่าใช้สอย รวม 453,775 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ที่ไมมีแอลกอฮอล สําหรับผูเขารวมงาน  คาจัดสถานที่จัดงาน
และตกแตงสถานที่  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ 
คาวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
  คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
  การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
  สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
   ลําดับที่   1  หนาที่  72

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 390,775 บาท
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
(1) คาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวัน ตั้งไว  190,365 บาท
     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวัน 
    ใหกับเด็กนักเรียน  37 คน ๆ ละ 21 บาทตอวัน 
    จํานวน 245 วัน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง
    (วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝาก
    ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(2) คาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวัน ตั้งไว 61,740 บาท 
     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวัน 
    ใหกับเด็กนักเรียน 12 คน ๆ ละ 21 บาทตอวัน 
    จํานวน 245 วัน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร 
    สวนตําบลไทรทอง (วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงิน
   เขาบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามของสถานศึกษา)
(3) คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง
     จํานวนนักเรียน 37 คน อัตราคนละ1,700 บาท/ ปี 
     ตั้งไว 62,900บาท  วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงิน
     เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(4) คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
     องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง  จํานวนนักเรียน 12 คน 
     อัตราคนละ 1,700 บาท/ ปี ตั้งไว 20,400 บาท 
     (วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝาก
     ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
 (5) คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง  
      จํานวนนักเรียน 37 คน อัตราคนละ 200 บาท/ ปี 
      ตั้งไว 7,400 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงิน
     เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(6) คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
     สวนตําบลไทรทองจํานวนนักเรียน 12 คน 
     อัตราคนละ 200 บาท/ ปี ตั้งไว 2,400 บาท 
    (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝาก
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    ธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(7) คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง  
     จํานวนนักเรียน 37 คน อัตราคนละ 300 บาท/ ปี 
     ตั้งไว 11,100 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงิน
    เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(8) คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
    สวนตําบลไทรทองจํานวนนักเรียน 12 คน อัตราคนละ 
    300 บาท/ ปี ตั้งไว 3,600 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิก
    หักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
    ศึกษา)
(9) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
    บานหินกอง จํานวนนักเรียน 37 คน อัตราคนละ 
   430 บาท/ ปี ตั้งไว 15,910 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิก
   หักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
   ศึกษา)
(10) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
      องคการบริหารสวนตําบลไทรทองจํานวนนักเรียน 12 คน 
      อัตราคนละ 430 บาท/ ปี ตั้งไว 5,160 บาท 
      (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงิน
       ฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(11) คาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง
       จํานวนนักเรียน 37 คน อัตราคนละ 200 บาท/ ปี  
       ตั้งไว 7,400 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงิน
       เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)
(12) คาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
      สวนตําบลไทรทอง  จํานวนนักเรียน 12 คน อัตราคนละ 
      200 บาท/ ปี ตั้งไว 2,400 บาท (วิธีการขั้นตอนในการเบิก
      หักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
      ศึกษา) ใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
  ของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
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ค่าวัสดุ รวม 578,500 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 578,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แกวน้ํา 
จาน ชาม ชอน ถาดหลุม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จําเป็นใหกับ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ไทรทอง
จํานวนเงิน 40,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียน จํานวน 4 แหง 
  จํานวนเงิน  538,500 ดังนี้
(1) โรงเรียนบานหินกอง ตั้งไว 329,600 บาท 
(2) โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา ตั้งไว 115,000 บาท 
(3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง ตั้งไว 70,900 บาท 
(4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง
    ตั้งไว 23,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
  ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบเงินอุดหนุน รวม 974,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 974,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานหินกอง จํานวน 722,400 บาท

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานหินกอง 
ตั้งไว 722,400 บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
ใหกับเด็กนักเรียนจํานวน  172 คน ๆ ละ 21 บาทตอวัน 
จํานวน 200 วัน
- ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
  เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
  ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
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อุดหนุนโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา จํานวน 252,000 บาท

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 
ตั้งไว 252,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให
กับเด็กนักเรียน จํานวน 60 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน 
- ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24
  มิถุนายน  2559

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการในการสํารวจขอมูลจํานวน
  สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ ฯลฯ
- ดําเนินการตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว 2072
  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 359,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 199,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 199,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเฝ้าระวังโรคติดตอและโรคไมติดตอ
(ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา) ประจําปีงบประมาณ 2566

จํานวน 75,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังโรคติดตอ
และโรคไมติดตอ (ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา) 
ประจําปีงบประมาณ 2566  เชน  คาตอบแทนวิทยากร 
คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน  คาจางเหมาอาหารวาง
และเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมการฝึกอบรม คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธโครงการและป้ายรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบา 
วัสดุ เครื่องเขียน ซองใสเอกสาร และอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเป็น  
คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาพรอมอุปกรณ  ประกอบดวย  
แผนป้ายแขวนคอสุนัขและแมว,ทะเบียนคุมสุนัขและแมว,
ไซริ้ง,เข็ม  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 
  พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 
  ลําดับที่  2  หนาที่  77
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โครงการเฝ้าระวังโรคติดตอและโรคไมติดตอ
(เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไขเลือดออกและโรคติดตอ
ที่นําโดยยุงลาย) ประจําปีงบประมาณ 2566

จํานวน 124,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดตอ และโรคไมติดตอ (เฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคไขเลือดออกและโรคติดตอที่นําโดยยุงลาย) 
ประจําปีงบประมาณ 2566  เชน คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
โครงการฯ  ป้ายรณรงคโครงการ คาจางเหมารถพรอม
เครื่องเสียง  คาจัดซื้อน้ํายาและสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลสําหรับผูเขารวม
โครงการ  คาจางเหมาแรงงานในการฉีดพนยุงในเขตตําบลไทร
ทอง  คาวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเป็น  ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบลพ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 
  พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
  ลําดับที่   2  หนาที่  77

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 บานหินกอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขในกิจกรรม
ตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ 
ทักษะของประชาชน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 บานโนนสงา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขในกิจกรรม
ตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ 
ทักษะของประชาชน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 บานคลองไผ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขในกิจกรรม
ตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ 
ทักษะของประชาชน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 บานไทรเดี่ยว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขในกิจกรรม
ตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ 
ทักษะของประชาชน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 บานคลองยาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขในกิจกรรม
ตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ 
ทักษะของประชาชน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6 บานโนนสมบูรณ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขในกิจกรรม
ตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ 
ทักษะของประชาชน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 บานคลองลาภใกล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขในกิจกรรม
ตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ 
ทักษะของประชาชน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 บานคลองยางนอก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขในกิจกรรม
ตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ 
ทักษะของประชาชน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

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

โครงการเสริมสรางคุณคาภูมิปัญญาผูสูงวัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางคุณคา
ภูมิปัญญาผูสูงวัย เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน อาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ป้ายโครงการ คา
วัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
  ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
  ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  ลําดับที่ 12  หนาที่  81
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอคลองหาด
และการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอวัฒนานคร เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้าจุดที่ยังไมทั่วถึงตลอดจนไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ
หมูที่ 1- หมูที่ 8

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 98,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 98,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 98,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเทศไทย ไรขยะมูลฝอย อปท.
(สงเสริมสุขภาวะที่ดีดวยการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการ
ขยะเปียกในครัวเรือน) ประจําปีงบประมาณ 2566

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเทศไทย
ไรขยะมูลฝอย อปท. (สงเสริมสุขภาวะที่ดีดวยการคัดแยกขยะ
และการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน) ประจําปี
งบประมาณ 2566 เชน คาตอบแทนวิทยากร  
คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่
ไมมีแอลกอฮอลสําหรับผูเขารวมโครงการ  คาวัสดุอุปกรณอื่น ๆ 
ที่จําเป็น  ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบลพ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 
  พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
  ลําดับที่   1  หนาที่  99
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โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.) จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลก (อถล.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เชน คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและ
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ
อื่น ๆ ที่จําเป็น  ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบลพ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 
  พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
  ลําดับที่   6  หนาที่  100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 47,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 47,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 47,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชุมชนอยูอยางพอเพียงตามโครงการพระราชดําริ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการชุมชนอยูอยาง
พอเพียงตามโครงการพระราชดําริ เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
  ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
  ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  ลําดับที่ 1  หนาที่  91
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โครงการเยาวชนตนกลาตานภัยยาเสพติด จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเยาวชน
ตนกลาตานภัยยาเสพติด เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
  ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
  ทองถิ่นพ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  ลําดับที่  4  หนาที่  87

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนการจัดงานชมพูหวานและของดีคลองหาด จํานวน 100,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคลองหาด
  เพื่ออุดหนุนเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานชมพูหวานและ
  ของดีอําเภอคลองหาด 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  ลําดับที่  10   หนาที่  90

โครงการอุดหนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา
และงานกาชาดจังหวัดสระแกว

จํานวน 60,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคลองหาด
  เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอุดหนุนจัดงานสืบสานวัฒนธรรม
  เบื้องบูรพาและงานกาชาด 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  ลําดับที่  9   หนาที่  90
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โครงการอุดหนุนจัดงานรัฐพิธีอําเภอคลองหาด จํานวน 40,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคลองหาด
  เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอุดหนุนจัดงานรัฐพิธี
  อําเภอคลองหาด
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
   ลําดับที่  8   หนาที่  89 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดประจําปี
ภายในตําบลไทรทอง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติดประจําปีภายในตําบลไทรทอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาอาหารกลางวัน
สําหรับนักกีฬาที่เขารวมแขงขัน  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  
คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา  คาจัดสถานที่  เงินรางวัล  
คาถวยรางวัล  คาอุปกรณกีฬาที่ใชในการแขงขันแตละหมูบาน 
คาเสื้อกีฬาสําหรับผูบริหารทองถิ่น รองนายก เลขานุการนายก 
และเจาหนาที่ อบต.ไทรทอง  คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
  เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
  การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
  สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
   ลําดับที่   6  หนาที่  89
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 84,526 บาท
งบดําเนินงาน รวม 84,526 บาท

ค่าใช้สอย รวม 84,526 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น 
ประจําปี 2566  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  
คาจตุปัจจัย  คาเครื่องไทยธรรมถวายพระ  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  คาอาหารและเครื่องดื่ม
สําหรับถวายพระและผูมารวมกิจกรรม  คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
   คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
   การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
   สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
   ลําดับที่   2  หนาที่  88

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุตําบลไทรทอง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานตและวันผูสูงอายุตําบลไทรทอง ประจําปี 
พ.ศ. 2566  เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมงาน  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ 
คาวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
   คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
   การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
   สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
   ลําดับที่   7  หนาที่  89

วันที่พิมพ : 21/3/2566  09:55:29 หนา : 48/59



โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรในองคกร
(อบรมคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องตนใหแกผูบริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางและพนักงานจาง)

จํานวน 14,526 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมบุคลากรในองคกร (อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและกฎหมายเบื้องตนใหแกผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจาง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
สําหรับผูเขารวมอบรม  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ 
คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
  ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
  ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
   ลําดับที่   12  หนาที่  74

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,006,000 บาท

งบบุคลากร รวม 216,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 216,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล (กองชาง) 
ประกอบดวย
(1) ผูอํานวยการกองชาง
(2) นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
      เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564-2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแก
พนักงานสวนตําบล (กองชาง) 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564-2566
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล (กองชาง)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ. 2564-2566

งบดําเนินงาน รวม 710,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแก ผูควบคุมการกอสรางขององคกร
  ปกครองสวนทองถิ่น  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง
  ดวนที่สุด กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
  หรือคณะกรรมการ และประกาศองคการบริหารสวนตําบล
  ไทรทอง เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
  หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางฯ 
  ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 และหนังสือสั่งการอื่น ๆ 
  ที่เกี่ยวของ  ตั้งไว 100,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
  (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบลและ
  พนักงานจาง ใหกับกองชางหรือผูปฏิบัติงานอื่น ๆ 
  ใหกับกองชาง  ตั้งไว 60,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ตองมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ในวันทําการปกติและปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 475,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาถายเอกสาร เย็บเลม เขาปก
- คาธรรมเนียมตาง ๆ
- คาจางเหมาบริการรับรองแบบแปลนกอสรางของงานราชการ
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน จางออกแบบ
  จางควบคุมงาน จางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
  กองชาง ฯลฯ
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ
  (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อ
      ใหราชการไดใชบริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง
      เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
      การไฟฟ้า
  (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่ม
      คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
      การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา
      หรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ
                         ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ
  (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให
      องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปา
      รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา
      ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
  (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา
      เพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา 
      การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
                            ฯลฯ
- คาจางเหมาอื่น ๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจาง
  ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2560 และแกไขเพิ่มเติม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานสวนตําบล และผูที่ไดรับคําสั่งจาก
นายกองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง 
ใหไปปฏิบัติราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล และผูที่ไดรับคําสั่งจาก
นายกองคการบริหารสวนตําบลไทรทอง ใหไปปฏิบัติราชการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางใหสามารถใชงานไดตามปกติ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับอากาศ
ซอมแซมถนน ซอมแซมเสียงตามสาย ซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
                          ฯลฯ

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ในสํานักงาน
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ตรายาง ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ไดแก เทปวัดระยะ ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง ไม สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐ สังกะสี เหล็ก ปูนขาวฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ผงหมึก
เทปบันทึกขอมูล แป้นพิมพ เมาท เมนบอรด ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 80,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K) ตามสัญญากอสรางทุกประเภท

คารื้อถอนอาคาร หรือสิ่งกอสรางตาง ๆ

รื้อถอนอาคารหรือสิ่งกอสรางตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารื้อถอนทรัพยสินที่เป็นสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ชํารุดเสียหาย ใชงานไมได

งานก่อสร้าง รวม 2,820,950 บาท
งบลงทุน รวม 2,820,950 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,820,950 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีนวล
หมูที่ 6 บานโนนสมบูรณ

จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยศรีนวล  หมูที่ 6 บานโนนสมบูรณ 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
  มาตรา 67 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
  ลําดับที่  4  หนาที่  62
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า
หมูที่ 5 บานคลองยาง

จํานวน 396,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสวนป่า  หมูที่ 5 บานคลองยาง
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
  มาตรา 67 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
  แกไข  ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  ลําดับที่  6  หนาที่  5

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียน
หมูที่ 1 บานหินกอง

จํานวน 324,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหลังโรงเรียน  หมูที่ 1 บานหินกอง 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
  มาตรา 67 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
  แกไข  ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  ลําดับที่  4  หนาที่ 5
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมทรัพย
หมูที่ 8 บานคลองยางนอก

จํานวน 337,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยอุดมทรัพย  หมูที่ 8 บานคลองยางนอก 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
  มาตรา 67 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
  แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  ลําดับที่  7  หนาที่  6

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา
ซอยไทรทอง 3 หมูที่ 4 บานไทรเดี่ยว

จํานวน 218,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมวางทอระบายน้ํา ซอยไทรทอง 3  หมูที่ 4 บานไทรเดี่ยว 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
  มาตรา 67 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
  แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  ลําดับที่  5  หนาที่  5
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยขางบานนางสลวย โพธิ์ทอง หมูที่ 6 บานโนนสมบูรณ

จํานวน 120,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยขางบานนางสลวย โพธิ์ทอง  หมูที่ 6 บานโนนสมบูรณ 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
  มาตรา 67 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
  ลําดับที่  4  หนาที่ 62

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย 
หมูที่ 2 บานโนนสงา

จํานวน 349,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ
แบบพลังงานแสงอาทิตย เสาไฟแบบเหล็กชุบกัลวาไนท 
ขนาดความสูง 6 เมตร โคมไฟหลอด LED พลังงานแสงอาทิตย
ขนาด 40 วัตต จํานวน 10 ชุด
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
  มาตรา 67 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
  แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  ลําดับที่  1  หนาที่  4
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย 
หมูที่ 3 บานคลองไผ

จํานวน 174,750 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ
แบบพลังงานแสงอาทิตย เสาไฟแบบเหล็กชุบกัลวาไนท 
ขนาดความสูง 6 เมตร โคมไฟหลอด LED พลังงานแสงอาทิตย
ขนาด 40 วัตต จํานวน 5 ชุด
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
  มาตรา 67 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
  แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ลําดับที่  2  หนาที่  4

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย 
หมูที่ 4 บานไทรเดี่ยว

จํานวน 139,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ
แบบพลังงานแสงอาทิตย เสาไฟแบบเหล็กชุบกัลวาไนท 
ขนาดความสูง 6 เมตร โคมไฟหลอด LED พลังงานแสงอาทิตย
ขนาด 40 วัตต จํานวน 4 ชุด
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
  มาตรา 67 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
  ลําดับที่  11  หนาที่  49
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย 
หมูที่ 7 บานคลองลาภใกล

จํานวน 349,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ
แบบพลังงานแสงอาทิตย เสาไฟแบบเหล็กชุบกัลวาไนท 
ขนาดความสูง 6 เมตร โคมไฟหลอด LED พลังงานแสงอาทิตย
ขนาด 40 วัตต จํานวน 10 ชุด
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
  มาตรา 67 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
  แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ลําดับที่  3  หนาที่ 4

โครงการติดตั้งเสียงตามสายพรอมระบบชุดอุปกรณ พรอมขยายเขต 
หมูที่ 3 บานคลองไผ

จํานวน 194,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งเสียงตามสายพรอมระบบชุดอุปกรณ 
พรอมขยายเขต โดยการรื้อสายดรอปวายดเดิมพรอม 
ติดตั้งสายดรอปวายดใหมความยาว 6,000 เมตร 
ติดตั้งลําโพงฮอรน ขนาดปากกวางไมนอยกวา 15 นิ้ว 
จํานวน 13 ตัว
- ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.ไทรทอง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
  สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
  มาตรา 67 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
  ลําดับที่  13  หนาที่  50

วันที่พิมพ : 21/3/2566  09:55:29 หนา : 58/59



แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท

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

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 
คาป้ายโครงการ คาจัดซื้อพันธุไม คาวัสดุอุปกรณอื่น ๆ 
ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570
  ลําดับที่  19  หนาที่  111
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