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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลคลองเกตุ

อําเภอ โคกสําโรง   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,960,700 บาท

งบบุคลากร รวม 7,003,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกนายก อบต. และ
รองนายก อบต.
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบประจําตําแหนง ให้แก นายก อบต. และรอง
นายก อบต.
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ ให้แกนายก อบต. และรอง
นายก อบต.
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ให้แกเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ให้แก
    ประธานสภา อบต. 
    รองประธานสภา อบต. 
    สมาชิกสภา อบต. 18 ตําแหนง
    เลขานุการสภา อบต.
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,432,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,679,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัด อบต. / รองปลัด อบต
. / หัวหน้าสํานักปลัด / นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน / นิติกร / นักทรัพยาบุคคล 
และเจ้าพนักงานธุรการ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ได้แก เงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทน
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก 
ปลัด อบต. /รองปลัด อบต. และ
หัวหน้าสํานักปลัด
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 425,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา ได้แก 
เจ้าพนักงานธุรการ และภารโรง
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 978,960 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงาน
จ้าง ตําแหนง ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน / จ
พง.ธุรการ / พนักงานขับรถยนต และคนงานทั่วไป
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ได้แก เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 3,865,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 274,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําป) คาตอบแทนข้าราชการหรือบุคคลภาย
นอกที่ได้รับแตงตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยนช แก อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ตาม
ระเบียบ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิ์ตามระเบียบ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 2,542,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพรทางวิทยุโทรทัศนหรือสิ่งพิมพตางๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรทางวิทยุโทรทัศนหรือสิ่ง
พิมพตางๆ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ เชนคาจ้างเหมาสูบน้ํา  คาบริการกําจัด
ปลวก คากําจัดวัชพืช คารางวัดที่ดิน เป็นต้น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา เป็นต้น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดูดสิ่งปฏิกูล
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาถายเอกสารและเข้าปกหนังสือ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสารและเข้าปกหนังสือ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเบี้ยประกัน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกัน
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือ
เลี้ยงรับรองในการประชุม
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อรองรับกรณีครบวาระ หรือตามที่คณะกรรมการ การเลือกตั้ง
กําหนด จํานวน 10 หนวยเลือกตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายสําหรับเป็นคาลงทะเบียนอบรมสัมนา คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมนา ของผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพวงมาลา งานสําหรับพิธีการวันสําคัญๆ 
ตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการ อ.โคกสําโรง และ อบต.คลองเกตุ เคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอําเภอ
โคกสําโรง และ อบต.คลองเกตุ เคลื่อนที่พบประชาชน
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและหรืองานรัฐพิธีตางๆ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ หรืองานรัฐพิธีตางๆ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันการกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการดําเนินการหรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันการกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาทําปายโครงการ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาตอบ
แทน วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม, คาใช้จายอื่นๆตามความ
จําเป็น 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันการกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาทําปายโครงการ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาตอบ
แทน วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม, คาใช้จายอื่นๆตามความ
จําเป็น
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันการกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมศึกษาดู
งาน แก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และประชาชน โดยมีคาใช้จาย
จําแนกดังรายการตอไปนี้ คาตกแตงสถานที่ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาพาหนะ คาวิทยากร คาสัมนาคุณดูงาน และคาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
จัดกิจกรรมโครงการวันท้องถิ่นไทย
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร,สมาชิก อบต.และ
พนักงานสวนตําบล

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภา อบต. และพนักงานสวน
ตําบล โดยมีคาใช้จายจําแนกดังรายการตอไปนี้ คาตกแตงสถาน
ที่ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวิทยากร คาสัมนาคุณดู
งาน และคาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้ใช้งานได้
ตามปกติ รวมถึงคาซอมบํารุงรักษายาพาหนะ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 660,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ โดยมีสภาพลักษณะเมื่อใช้งานแล้วยอม
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไมคงทนสภาพเดิม เชน เครื่อง
เขียนแบบพิมพ เป็นต้น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทําความ
สะอาด เชน ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา ผงซักฟอก เป็นต้น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
ยางรถ กระจกโค้งมน กรวยจราจร เป็นต้น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาน้ํามันเครื่องและน้ํามันหลอ
ลื่น สําหรับรถยนตสวนกลาง รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุก
ขยะ มอเตอรไซต รถซาเล้ง เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ํา และ
อื่นๆ ที่เป็นทรัพยสินของ อบต.คลองเกตุ เป็นต้น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจัดเก็บข้อมูล หรือ
เครื่องบันทึกข้อมูล หมึกสําหรับเครื่องพิมพ โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบัติงาน เป็นต้น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 389,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.คลองเกตุ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต.คลองเกตุ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทของ อบต.คลองเกตุ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียของ อบต.คลองเกตุ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ การใช้ระบบอินเทอรเน็ต
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 42,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 
(พร้อมติดตั้ง) จํานวน 2 ตัว

จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีที
ยู (พร้อมติดตั้ง) จํานวน 2 ตัว ติดตั้งบริเวณสวนที่ตอเติมอาคาร
สํานักงาน อบต. คลองเกตุ
- คุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 หน้า 25
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ศ.ป.อ.) อําเภอโคกสําโรง 
ตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอโคกสําโรง
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลคลองเกตุ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดประชุมประชาคมจัด
ทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองเกตุ ได้แก คาจัดทํา
ปายโครงการประชาสัมพันธ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม, คาใช้จายอื่นๆ ตามความจําเป็น
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตรที่ 3 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดประชุมประชาคมจัด
ทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองเกตุ ได้แก คาจัดทํา
ปายโครงการประชาสัมพันธ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม, คาใช้จายอื่นๆ ตามความจําเป็น
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร
ที่ 3 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้น
ฐาน เชน ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการเพื่อใช้ในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รวมถึงการนํามาใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาท้องถิ่นตอไป
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง รวม 2,412,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,899,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,899,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,431,780 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง / นัก
วิชาการเงินและบัญชี / เจ้าพนักงานพัสดุและเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ได้แก เงิน
เพิ่มตามคุณวุฒิเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แกผู้อํานวยการกองคลัง
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างลูกจ้างประจําตําแหนงเจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานจ้างตําแหนงผู้
ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ได้แก เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 482,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป) คาตอบแทนข้าราชการหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับแตง
ตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยนช แก อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ตาม
ระเบียบ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิ์ตามระเบียบ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 272,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาลงทะเบียนและหรือคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายสําหรับเป็นคาลงทะเบียนอบรมสัมนา คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมนา ของผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยมีสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงทนสภาพเดิม เชน เครื่องเขียนแบบ
พิมพ เป็นต้น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจัดเก็บข้อมูลหรือเครื่อง
บันทึกข้อมูล หมึกสําหรับคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับการปฏิบัติงาน เป็นต้น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2
 ตู้ ขนาด 914 x 457 x 1829 มม.
    1) มีมือจับชนิดบิด
    2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ป พ.ศ. 2562 สํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

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

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุน อบต.เพนียด สนับสนุนเป็นคาใช้จายในการบริหาร
งานของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอโคกสําโรง
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 356,000 บาท

งบบุคลากร รวม 331,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 331,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 307,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- ตั้งจายจากรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ได้แก เงิน
เพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) คาตอบแทนข้าราชการหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับแตง
ตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยนช แก อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาทําปายโครงการ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม, คาใช้จายอื่นๆ ตามความ
จําเป็น
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตรที่ 1
 โครงการที่ 6 หน้า 82
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลว. 25 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงการที่ 6 หน้า 82
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลว
. 4 ธันวาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลว. 26
 ธันวาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลว. 13 กุมภาพันธ 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. และ Otos. จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาทําปายโครงการ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม, คาใช้จายอื่นๆ ตามความ
จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงการที่ 6 หน้า 82
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบ อปพร.
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รวมถึงอุปกรณครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็น
ในภารกิจ อปพร.
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 617,000 บาท

งบบุคลากร รวม 474,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 474,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 295,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ครู
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก ครู คศ.2
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แก พนักงาน
จ้าง ตําแหนง ผช.ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ให้แก พนักงานจ้าง ตําแหนง ผช
.ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 143,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 33,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) คาตอบแทนข้าราชการหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับแตง
ตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยนช แก อบต.
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาลงทะเบียนและหรือคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายสําหรับเป็นคาลงทะเบียนอบรมสัมนา คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมนา ของผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการมหกรรมการจัดการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร
ที่ 2 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยมีสภาพลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป หรือไมคงสภาพเดิม เชน เครื่องเขียน
แบบพิมพ เป็นต้น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทําความ
สะอาด เชน ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา ผงซักฟอก เป็นต้น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,367,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,227,300 บาท

ค่าใช้สอย รวม 621,700 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน จํานวน 52,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจายตามโครงการฯ จํานวนเด็กทั้งสิ้น 31
 คนๆ ละ 1,700 บาท / ป
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลว. 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร
ที่ 2
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฯ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ตามกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการศูนย 3 วัยเทิดไท้องคราชันย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฯ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ตามกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนตามแนวทาง BBL จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฯ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตรที่ 2
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 35,100 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายอุดหนุนสําหรับโครงการ สนับสนุนคาใช้จาย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5
 ป) จํานวน 31 คน ดังนี้
    1) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
    2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
    3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
    4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป
- ตามการเบิกหัก ผลัดสงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษา อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 ลว. 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
- ตามแนวทาง หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19
 มิถุนายน 2561 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตรที่ 2
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 151,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฯ จํานวนเด็ก 31
 คนๆ ละ  245 วัน 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลว. 19 มิถุนายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลว. 8 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174
 ลว. 13 เมษายน 2563
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสิน ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 605,600 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 605,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้แก
    1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. คลองเกตุ จํานวน 31
 คนๆ ละ 7.37 บาท 260 วัน
    2) เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบ้านคลอง
เกตุ / โรงเรียนบ้านหนองบัว / โรงเรียนบ้านหัวดง / โรงเรียน
บ้านโคกสะอาด / โรงเรียนบ้านเขาดิน  รวม 285 คนๆ ละ 7.37
 บาท 260 วัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลว. 19 มิถุนายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลว. 8 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174
 ลว. 13 เมษายน 2563
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 1,140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,140,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตําบล
คลองเกตุ

จํานวน 1,140,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนเป็นคาอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ
. ในพื้นที่ตําบลคลองเกตุจํานวน 5 โรงเรียน ได้แก โรงเรียนบ้าน
คลองเกตุ / โรงเรียนบ้านหนองบัว / โรงเรียนบ้านหัว
ดง / โรงเรียนบ้านโคกสะอาด / โรงเรียนบ้านเขาดิน รวมทั้ง
สิ้น 285 คนๆ ละ 20 บาท 200 วัน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลว. 24 มิถุนายน 2559
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 951,300 บาท

งบดําเนินงาน รวม 751,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 621,300 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมเชาที่ทิ้งขยะมูลฝอย จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมเชาที่ทิ้งขยะมูลฝอยให้แก อบต
.โคกสําโรง
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้

จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บขยะมูลฝอย
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 69,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลว. 1 มีนาคม 2562
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 12,300 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลว. 1 มีนาคม 2562
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับ เครื่องพนหมอกควัน
กําจัดยุงลาย
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ที่ใช้ในการ
ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน แก 10
 หมูบ้าน ในเขตพื้นที่ตําบลคลองเกตุ
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,001,440 บาท

งบบุคลากร รวม 871,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 871,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 663,780 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม และ
นักพัฒนาชุมชน
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก ผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,720 บาท

- เพื่อเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,940 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้าง ได้แก เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) คาตอบแทนข้าราชการหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับแตง
ตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยนช แก อบต.
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาลงทะเบียนและหรือคาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใช้จายสําหรับเป็นคาลงทะเบียนอบรมสัมนา คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมนา ของผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีและเยาวชน ตําบลคลองเกตุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ อปท
. ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ฯ 
จากผู้บริหารท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลว. 18
 ตุลาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลว. 6
 กุมภาพันธ 2563 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,061,940 บาท

งบบุคลากร รวม 1,022,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,022,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 716,940 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล นักบริหารงานชาง และ นายชางโยธา
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง แก ผู้อํานวยการกองชาง
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แก พนักงาน
จ้าง ตําแหนง คนงานทั่วไป 2 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตําแหนง ผช.ชาง
โยธา และคนงานทั่วไป
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 578,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) คาตอบแทนข้าราชการหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับแตง
ตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยนช แก อบต.
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิตาม
ระเบียบ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 396,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาลงทะเบียนและหรือคาใช้จายในการเดินไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาลงทะเบียนและคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาซอมบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยืสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน การซอมแซมครุภัณฑตางๆ เป็น
ต้น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ่งของ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมหมด
ไป หรือสิ่งของที่มีลักษณะ ไมคงทน เชน เครื่องเขียน แบบ
พิมพ เป็นต้น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนเก็บข้อมูล เครื่อง
บันทึกข้อมูล หมึกสําหรับพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 461,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 ตู้ จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2
 ตู้ ขนาด 914 x 457 x 1829 มม. 
    1) มีมือจับชนิดบิด
    2) มีแ่นปรับระดับ 3 ชิ้น
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ปพ.ศ. 2562 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 450,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
คลองเกตุ

จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลคลองเกตุ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ตามแบบประมาณการรายจายฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,930,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง เชน ถนนสายตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.คลอง
เกตุ เป็นต้น
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาเพื่อใช้ในการซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ รวมถึงการซอมแซมระบบไฟฟาวิทยุและ
อุปกรณ ของ อบต.คลองเกตุ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง
ตางๆ เชน สี ไม้ ตะปู เหล็ก ปูน หิน ลูกรัง อุปกรณประปา เป็น
ต้น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 2,630,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,630,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังชวงทางโค้งกอไผ หมูที่ 2 ถึงฝายโคก
กฐิน

จํานวน 119,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังชวงทางโค้งกอ
ไผ หมูที่ 2 ถึงฝายโคกกฐินผิวจราจรกว้าง 3.0 เมตร ยาว 2000
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไมน้อยกวา 6000 ตารางเมตร
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และ มาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก  สายบ้านนายฤทธิ์  จิตชัยภูมิ หมูที่ 
10

จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบ้านนาย
ฤทธิ์ จิตชัยภูมิ หมูที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 700
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไมน้อยกวา 2100 ตารางเมตร
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และ มาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก จากถนนดํา ถึงไรนายเหลียม หมูที่ 8 จํานวน 175,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก จากถนนดํา ถึงไร
นายเหลียม หมูที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไมน้อยกวา 2700 ตารางเมตร
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และ มาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก บริเวณบ้านหลังบ้านผู้ใหญแดง ถึงไร
นายบุญน้อย ศรีอิน หมูที่ 10

จํานวน 77,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก บริเวณบ้านหลัง
บ้านผู้ใหญแดง ถึงไรนายบุญน้อย ศรีอิน หมูที่ 10 ผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไมน้อย
กวา 1200 ตารางเมตร
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และ มาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายคันคลองฝายบ้านเขานมนาง 
บ้านนางน้อย นายไพ(บ้านเกา) หมูที่ 10

จํานวน 275,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายคันคลองฝาย
บ้านเขานมนาง บ้านนางน้อย นายไพ(บ้านเกา) หมูที่ 10 ผิว
จราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่
ไมน้อยกวา 4200 ตารางเมตร
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และ มาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายคันคลองลําห้วยยาง ฝายตะกุด
ยอ ฝายนางแจ้ง หมูที่ 7

จํานวน 453,000 บาท

- เพื่อจายเป็นปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายคันคลองลําห้วย
ยาง ฝายตะกุดยอ ฝายนางแจ้ง หมูที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 3.5
 เมตร ยาว 2000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไมน้อย
กวา 7000 ตารางเมตร
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และ มาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบ้านนายนิพนธ  น้อยเจริญ  หมู
ที่ 10

จํานวน 29,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบ้านนาย
นิพนธ น้อยเจริญ หมูที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 150
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไมน้อยกวา 450 ตารางเมตร
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และ มาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายฟารมนายเสนอ ถึงเขายายคง หมู
ที่ 10

จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจายเป็นปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายฟารมนาย
เสนอ ถึงเขายายคง หมูที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 700
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไมน้อยกวา 2100 ตารางเมตร
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และ มาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายแยกเหมืองลาด หมูที่ 2 ถึงนา
นางสุภาพร  บัวตา หมูที่ 9

จํานวน 453,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายแยกเหมือง
ลาด หมูที่ 2 ถึงนานางสุภาพร บัวตา หมูที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 3
 เมตร ยาว 2000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไมน้อย
กวา 7000 ตารางเมตร
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และ มาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายไรนางอุไร สวัสดี ถึงไรนายเภา 
หมูที่ 10

จํานวน 389,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายไรนาง
อุไร สวัสดี ถึงไรนายเภา หมูที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 3
 เมตร ยาว 2000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไมน้อย
กวา 6000 ตารางเมตร
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และ มาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายหนองอําเภอ หมูที่ 5 จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายหนอง
อําเภอ หมูที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไมน้อยกวา 3900 ตารางเมตร
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และ มาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายหมูที่ 2 เชื่อมตอหมูที่ 9 บริเวณ
บ้านนายบุญชู เดชมาก ถึงศาลากลางบ้าน หมูที่ 9

จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายหมูที่ 2 เชื่อม
ตอหมูที่ 9 บริเวณบ้านนายบุญชู เดชมาก ถึงศาลากลางบ้าน หมู
ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร พื้นที่ไมน้อยกวา 2100 ตารางเมตร
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และ มาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาครอบครัว ตําบลคลองเกตุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ด้านการ
พัฒนาครอบครัวฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร
ที่ 3 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลคลองเกตุ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตําบลคลองเกตุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลว. 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลว. 17 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร
ที่ 3 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท ตําบลคลองเกตุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท ตําบลคลองเกตุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร
ที่ 3 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ตําบลคลองเกตุ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างชุมชน เพื่อลด
ปัญหาขยะมูลฝอย ตําบลคลองเกตุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้าน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร
ที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 179,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 179,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 124,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาภายในตําบลคลองเกตุ จํานวน 114,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาภายใน
ตําบลคลองเกตุ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององครปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงการที่ 1 หน้า 78
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา "วันท้องถิ่นไทย" จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาภายใน
ตําบลคลองเกตุ 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององครปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงการที่ 1 หน้า 78
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 273,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษณวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ จํานวน 245,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร
ที่ 2 โครงการที่ 2 หน้า 95
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ ตามโครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ

จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดลพบุรี ตามโครงการจัดงานแผน
ดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป 2563
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษณพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษณพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดหาวัสดุการ
เกษตร เชน ปุย จอบ ฯลฯ เป็นต้น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,869,660 บาท

งบกลาง รวม 12,869,660 บาท
งบกลาง รวม 12,869,660 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ใน
อัตราร้อยละ 10 (หักจากคาตอบแทน 5% อปท. สมทบ 5%)ของ
เงินคาจ้างและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลว. 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลว. 22 เมษายน 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,986,200 บาท

- เพื่อเป็นรายจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตอเดือน ดังนี้
    อายุ 60 - 69 ป 659 ราย ๆ ละ 600 บาท
    อายุ 70 - 79 ป 346 ราย ๆ ละ 700 บาท
    อายุ 80 - 89 ป 136 ราย ๆ ละ 800 บาท
    อายุ 90 ปขึ้นไป 20 รายๆ ละ 1,000 บาท
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2562 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,352,000 บาท

- เพื่อเป็นรายจายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จํานวน 245 ราย ๆ ละ 800
 บาทตอเดือน
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2562 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อเป็นรายจายเบี้ยยังชีพผู้ปวดเอดส จํานวน 7 รายๆ ละ 500
 บาทตอเดือน
- เป็นไปตาม ภารกิจถายโอน มาตรา 16 พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สํารองจาย จํานวน 1,071,460 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จาย ในกรณีจําเป็นเพื่อชวยเหลือ บรรเทาความ
เดือดร้อนของราษฎร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้ 993,260.- บาท
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 78,200.- บาท

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.คลองเกตุ จํานวน 103,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น อบต.คลองเกตุ 
(คํานวณ 255,420 x 40% = 102,168.- บาท)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 207,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) คํานวณจากร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับป
ปัจจุบัน โดยไมรวมเงินอุดหนุน 20,700,000 x 1%
= 192,000.- บาท
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212
 ลว. 20 เมษายน 2563
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลว. 30
 กันยายน 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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