
 
ข้อบัญญัต ิ

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 

 

 
    ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรอียุธยา 



บ นต บ
ต/  บ ไท     ด น ุธ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41 . 2  -  ถนน-  /ต บ  
  ต/  บ ไท   ด น ุธ   13190

ื้นท่ 19.00 ต โ ต

ป ท้ ด 2,800 น
ชาย 1,354 คน

หญิง 1,446 คน

้ ู  ณ นท่ 13  2564



ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

งค รบร รส่วนต บล ร ชง
ภ บ ง ทร  จง วดพร นครศรี ยธย



ท นปร ธ น ภ ล ม ภ รบร ร วน บล ร

. . 2565

1. ถ น ร ลั
1.1

ถล บปร ม
. . 2565

1.1.1 30,610,063.25

1.1.2 27,383,799.44

1.1.3 12,538,352.87

1.1.4 0 0.00

1.1.5 4 154,514.00

1.2 0.00

. . 2564 6 . . 2564

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม พ.ศ. 2563
2.1 27,380,805.20

ษ 52,621.54

192,451.00

199,778.75

1,078,915.00

็ ็ 60.00

27.00

ษ 14,754,406.91

11,102,545.00

2.2 40,737.00

2.3 21,998,452.28



6,136,947.00

9,249,318.00

4,686,408.48

1,166,881.60

758,897.20

ื 0.00

2.4 40,737.00

2.5 ื 1,528,000.00

2.6 0.00

2.7 0.00



คาแถลงงบประมาณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

รบร ร วนต บล ร
ภ บ ไทร วดพร น รศร ยธย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ ร 52,621.54 312,000.00 330,000.00

มวด ธรรม นยม ปรบ ล ใบ
นญ ต

192,451.00 183,000.00 183,000.00

มวดร ยได้ ทรพย น 199,778.75 200,000.00 200,000.00

มวดร ยได้ ธ รณูปโภ ล
รพ ณ ย

1,078,915.00 1,000,000.00 1,000,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด 60.00 0.00 1,000.00

มวดร ยได้ ทน 27.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,523,853.29 1,696,000.00 1,715,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภ ษ ด รร 14,754,406.91 16,304,000.00 16,285,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,754,406.91 16,304,000.00 16,285,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวด น ด นนท่วไป 11,102,545.00 10,000,000.00 10,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

11,102,545.00 10,000,000.00 10,000,000.00

รวม 27,380,805.20 28,000,000.00 28,000,000.00



2565

2

2563 2564 2565

งบกลาง 6,136,947.00 6,463,021.00 6,834,347.00

งบบุคลากร 9,249,318.00 10,329,788.00 10,879,082.00

งบดา นินงาน 4,686,408.48 6,776,391.00 6,244,571.00

งบลงทุน 1,166,881.60 3,467,800.00 3,084,400.00

งบ งินอุดหนุน 758,897.20 948,000.00 945,600.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 15,000.00 12,000.00

21,998,452.28 28,000,000.00 28,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบล ระแชง

อาเภอบางไทร  จัง วัดพระนครศรีอยธยา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบลกระ ชง
อา ภอบางไทร  จัง วัดพระนครศรีอยธยา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

ผนงานบริ ารงานทั่วไป 10,661,691

ผนงานการรักษาความ งบภายใน 385,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
ผนงานการศึกษา 2,697,848

ผนงาน าธารณ ข 393,000

ผนงาน ังคม ง คราะ 651,096

ผนงาน ค ะ ละชมชน 490,000

ผนงาน ร้างความ ข้ม ข็งของชมชน 110,000

ผนงานการศา นา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 155,000

ด้านการเศรษฐกิจ
ผนงานอต า กรรม ละการโยธา 5,522,018

ผนงานการ กษตร 100,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
ผนงานงบกลาง 6,834,347

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ นต บ

ภ บ ไท ดพ น ุธ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,834,347 6,834,347
     บ 6,834,347 6,834,347

รวม 6,834,347 6,834,347

น้ : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,147,479 288,120 1,700,472 180,720 7,316,791
     น ดื น (ฝ่ มื ) 2,571,120 0 0 0 2,571,120

     น ดื น (ฝ่ ป ) 2,576,359 288,120 1,700,472 180,720 4,745,671

งบดา นินงาน 2,566,000 35,500 492,000 21,500 3,115,000
     ต บ ทน 586,000 25,500 267,000 16,500 895,000

     ใ ้ 623,000 10,000 95,000 5,000 733,000

     ดุ 185,000 0 130,000 0 315,000

     ธ ณูปโภ 1,172,000 0 0 0 1,172,000

งบลงทุน 217,900 0 0 0 217,900
     ุภณฑ 217,900 0 0 0 217,900

งบรายจ่ายอื่น 12,000 0 0 0 12,000
     ื่น 12,000 0 0 0 12,000

รวม 7,943,379 323,620 2,192,472 202,220 10,661,691

น้ : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

รวม

งบดา นินงาน 0 135,000 135,000
     ต บ ทน 0 30,000 30,000

     ใ ้ 0 75,000 75,000

     ดุ 0 30,000 30,000

งบลงทุน 250,000 0 250,000
     ุภณฑ 250,000 0 250,000

รวม 250,000 135,000 385,000

น้ : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,148,177 1,148,177
     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,148,177 1,148,177

งบดา นินงาน 822,571 822,571
     ต บ ทน 98,000 98,000

     ใ ้ 312,915 312,915

     ดุ 411,656 411,656

งบลงทุน 21,500 21,500
     ุภณฑ 21,500 21,500

งบ งินอุดหนุน 705,600 705,600
     น ุด นุน 705,600 705,600

รวม 2,697,848 2,697,848

น้ : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดา นินงาน 10,000 183,000 193,000
     ใ ้ 10,000 53,000 63,000

     ต บ ทน 0 120,000 120,000

     ดุ 0 10,000 10,000

งบ งินอุดหนุน 0 200,000 200,000
     น ุด นุน 0 200,000 200,000

รวม 10,000 383,000 393,000
แผนงานสังคมสง คราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบบุคลากร 537,096 537,096
     น ดื น (ฝ่ ป ) 537,096 537,096

งบดา นินงาน 114,000 114,000
     ต บ ทน 94,000 94,000

     ใ ้ 20,000 20,000

รวม 651,096 651,096

น้ : 5/9



แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

รวม

งบดา นินงาน 490,000 490,000
     ใ ้ 490,000 490,000

รวม 490,000 490,000
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 110,000 110,000
     ใ ้ 110,000 110,000

รวม 110,000 110,000

น้ : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน 115,000 115,000
     ใ ้ 115,000 115,000

งบ งินอุดหนุน 40,000 40,000
     น ุด นุน 40,000 40,000

รวม 155,000 155,000

น้ : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,563,578 313,440 1,877,018
     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,563,578 313,440 1,877,018

งบดา นินงาน 905,000 145,000 1,050,000
     ต บ ทน 190,000 85,000 275,000

     ใ ้ 110,000 60,000 170,000

     ดุ 605,000 0 605,000

งบลงทุน 17,000 2,578,000 2,595,000
     ุภณฑ 17,000 0 17,000

     ท่ดน ่ ้ 0 2,578,000 2,578,000

รวม 2,485,578 3,036,440 5,522,018

น้ : 8/9



แผนงานการ กษตร

งานงบ งานส่ง สริมการ กษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดา นินงาน 80,000 20,000 100,000
     ดุ 80,000 0 80,000

     ใ ้ 0 20,000 20,000

รวม 80,000 20,000 100,000

น้ : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,661,691

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 385,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,697,848

แผนงานสาธารณสุข 393,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 651,096

แผนงานเคหะและชุมชน 490,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 110,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 155,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,522,018

แผนงานการเกษตร 100,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,834,347

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่7  
พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตาบลกระแชง และ
โดยอนุมัติของนายอาเภอบางไทร

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 28,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 28,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตาบลกระแชง
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลกระแชงปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลกระแชงมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

ลงนาม ..................................................

นายฉลอม  จิตประสพ

ตาแหนง นายกองค์การบริหารสวนตาบลกระแชง

อนุมัติ

ลงนาม ..................................................

นายเฉลิมชัย  สระบัว

ตาแหนง นายอาเภอบางไทร



รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2565
ง รบร ร วนต บล ร ชง

ภ บ งไทร  จง วดพร น รศร ยุธย
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภ ษโรง รื น ล ท่ดน 82,724.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภ ษบ รุงท งท่ 62,017.87 2,319.34 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภ ษท่ดน ล ่งปลู ร ง 0.00 34,242.20 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ภ ษป้ ย 3,882.00 16,060.00 2,000.00 900.00 % 20,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 148,623.87 52,621.54 312,000.00 330,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ธรรม นยม จด ย มูลฝ ย 163,060.00 166,620.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ธรรม นยมปิด โปรย ตดต้ง ผนปร ศ รื ผนปลว พื่

รโฆษณ
90.00 90.00 500.00 0.00 % 500.00

     ธรรม นยม ่ยว บ ร วบ ุม ร 3,761.00 811.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย 280.00 270.00 500.00 0.00 % 500.00
     ธรรม นยม ื่น ๆ 5,460.00 10,350.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ 0.00 400.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ปรบ รผด ญญ 32,070.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ปรบ ื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ใบ นุญ ตปร บ ร รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุ ภ พ

10,850.00 11,350.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ใบ นุญ ตจดต้ง ถ นท่จ น ย ร รื ถ นท่ ม
รใน รว รื พื้นท่ใด ซึ่งมพื้นท่ น 200 ต ร ง มตร

1,350.00 2,200.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ใบ นุญ ต ่ยว บ ร วบ ุม ร 440.00 360.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ใบ นุญ ต ื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 217,361.00 192,451.00 183,000.00 183,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ด บ้ย 197,176.54 199,778.75 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 197,176.54 199,778.75 200,000.00 200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     ร ยไดจ ปร ป 1,100,594.00 1,078,915.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,100,594.00 1,078,915.00 1,000,000.00 1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     รบร ง น ล ถ ย ร 0.00 60.00 0.00 100.00 % 500.00
     ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 174.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 174.00 60.00 0.00 1,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ยท ดตล ดทรพย น 314.00 27.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 314.00 27.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษรถยนต 425,032.16 524,177.50 450,000.00 0.00 % 450,000.00
     ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. นด ผน 7,496,071.17 6,964,200.97 7,500,000.00 0.00 % 7,500,000.00
     ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 2,844,788.20 2,851,381.41 3,134,000.00 -4.28 % 3,000,000.00
     ภ ษธุร จ ฉพ 187,183.98 149,641.47 340,000.00 0.00 % 340,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
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     ภ ษ รรพ มต 2,419,325.21 2,103,243.78 2,100,000.00 5.48 % 2,215,000.00
     ภ ลวง ร 18,596.20 17,504.15 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ภ ลวงปิโตร ลยม 21,326.09 18,683.83 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ธรรม นยมจดท บยน ทธ ล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน

2,721,360.00 2,124,555.00 2,700,000.00 0.00 % 2,700,000.00

     ภ ษจด รร ื่น ๆ 2,760.60 1,018.80 10,000.00 0.00 % 10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,136,443.61 14,754,406.91 16,304,000.00 16,285,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งน ุด นุนท่วไป 11,253,392.00 11,102,545.00 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,253,392.00 11,102,545.00 10,000,000.00 10,000,000.00
รวมทุกหมวด 29,054,079.02 27,380,805.20 28,000,000.00 28,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ป จ ปงบป ณ . . 2565

งค บ นต บ ชง

บ งไท จง ด นค ุธ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 28,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 330,000 บาท
บ ุงท งท่ จ น น 10,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

ท่ดน ่งป ู ง จ น น 300,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

ป้ จ น น 20,000 บ ท

ป ณ ไ ูง ปท่ผ น ค ด จ จด ็บได ่ ขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 183,000 บาท
ค ธ น จดข ู จ น น 150,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

ค ธ น ปิด โป ตดต้ง ผนป ื ผนป ื่
โฆ ณ

จ น น 500 บ ท

ป ณ ไ ท บปทผ น

ค ธ น ่ บ ค บคุ ค จ น น 5,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

ค ธ น ่ บท บ น ณช จ น น 500 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

ค ธ น ื่น ๆ จ น น 2,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

ค ป บผู ท ผด ฎ จ จ ท งบ จ น น 1,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

ค ป บ ผด ญญ จ น น 10,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น
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ค ป บ ื่น ๆ จ น น 1,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

ค ใบ นุญ ตป บ ค บ จ ท่ ปน นต ต
ุข

จ น น 10,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

ค ใบ นุญ ตจดต้ง ถ นท่จ น ื ถ นท่
ในค ื ื้นท่ใด ซึ่ง ื้นท่ น 200 ต ง ต

จ น น 1,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

ค ใบ นุญ ต ่ บ ค บคุ ค จ น น 1,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

ค ใบ นุญ ต ื่น ๆ จ น น 1,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ด บ้ จ น น 200,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,000,000 บาท
ไดจ ป ป จ น น 1,000,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,000 บาท
ค บ ง น ถ จ น น 500 บ ท

ป ณ ไ ูง ปท่ผ น  

ได บ็ด ต ็ด ื่น ๆ จ น น 500 บ ท

ป ณ ไ ูง ปท่ผ น

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค ข ท ดต ดท น จ น น 1,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปีท่ผ น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,285,000 บาท

ถ นต จ น น 450,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น
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ู ค ่ ต . .บ. นด ผน จ น น 7,500,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

ู ค ่ ต . .บ. จด ได จ น น 3,000,000 บ ท

ป ณ ด งจ ปท่ผ น  ค ด จ ได บ จด ด
ง

ธุ จ ฉ จ น น 340,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

ต จ น น 2,215,000 บ ท

ป ณ ไ ูง ปท่ผ น  ค ด จ ได บจด ่ ขึ้น

ค ค ง จ น น 50,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

ค ค งปิโต จ น น 20,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

ค ธ น จดท บ น ทธ นต ต ป ฎ
ท่ดน

จ น น 2,700,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

จด ื่น ๆ จ น น 10,000 บ ท

ป ณ ไ ท บปท่ผ น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 10,000,000 บาท

งน ุด นุนท่ ไป จ น น 10,000,000 บ ท

ป ณ ไ ี ท บปท่ผ น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 118,783 103,901 150,000 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,096 4,966 7,000 0 % 7,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,186,900 4,558,500 4,810,400 3.94 % 5,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 806,400 894,400 950,000 0 % 950,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 100 % 6,000

เงินสารองจาย 2,440 241,864 774,621 -73.36 % 206,347

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 360,000

เงินสมทบกองทุนระบบ ลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่

52,992 53,316 55,000 0 % 55,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริ ารสวนตาบลกระแชง

อาเภอบางไทร    จัง วัดพระนครศรีอยุธยา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล
กระแชง-ช้างน้อย

100,000 100,000 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

155,000 180,000 360,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 5,427,611 6,136,947 7,207,021 6,834,347
รวมงบกลาง 5,427,611 6,136,947 7,207,021 6,834,347
รวมงบกลาง 5,427,611 6,136,947 7,207,021 6,834,347

รวมแผนงานงบกลาง 5,427,611 6,136,947 7,207,021 6,834,347
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,886,400 1,886,400 1,886,400 0 % 1,886,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 2,571,120 2,571,120 2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,483,543 1,924,500 2,780,800 -39.79 % 1,674,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 90,000 -6.67 % 84,000

เงินประจาตาแ นง 126,000 126,000 168,000 -25 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 604,080 560,280 1,402,658 -54.59 % 636,999

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 54,000 48,000 71,000 -22.54 % 55,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,351,623 2,742,780 4,512,458 2,576,359
รวมงบบุคลากร 4,922,743 5,313,900 7,083,578 5,147,479

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

38,950 61,300 300,000 27.67 % 383,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 60,500 123,600 144,000 16.67 % 168,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 25,000 25,000 35,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 124,450 209,900 484,000 586,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 128,183.32 158,800.22 250,000 -40 % 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 15,150 19,050 40,000 0 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 105,488 28,742 75,000 -73.33 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษา
ดูงาน

0 0 0 100 % 100,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 600 2,000 0 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ัว

0 9,750 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี

0 12,750 50,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแ งชาติ 4,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันพอแ งชาติ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแ งชาติ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

0 14,450 0 0 % 0

โครงการเลือกตั้ง นายกอบต.,ส.อบต. กรณี
ครบวาระ รือเลือกตั้งซอม

0 0 0 100 % 200,000

โครงการวันเด็กแ งชาติ 0 4,950 50,000 -100 % 0

โครงการวันพอแ งชาติ 26,167.3 0 0 0 % 0

โครงการวันแมแ งชาติ 15,000 6,250 0 0 % 0

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริ าร 
สมาชิกสภาอบต.พนักงานลูกจ้าง

2,163.8 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 0 502.9 5,000 0 % 5,000

โครงการเสริมสร้างและป้องกันการทุจิรต 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 140,998.02 111,541.83 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 438,250.44 368,786.95 718,000 623,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน 48,741 26,670 43,000 -30.23 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 61,770 55,733.6 48,000 -37.5 % 30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 13,120 15,400 40,000 -50 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 27,350 42,401 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 74,793.8 54,677 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 225,774.8 194,881.6 271,000 185,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 904,689.46 944,349.1 1,100,000 0 % 1,100,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,252.44 2,648.8 20,000 0 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,288 9,088 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 40,831.2 40,831.2 42,000 0 % 42,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 951,061.1 996,917.1 1,172,000 1,172,000
รวมงบดาเนินงาน 1,739,536.34 1,770,485.65 2,645,000 2,566,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงาน 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้น รือแบบแขวน 

0 0 32,400 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้น รือแบบแขวน ขนาด 
24,000 บีทียู

0 32,400 0 0 % 0

ตู้สาขาโทรศัพท์ภายใน จานวน 8 จุด 0 0 41,000 -100 % 0

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน 11,000 0 0 100 % 5,900

โต๊ะพับขาสวิงสแตนเลส 0 0 30,000 -100 % 0

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 0 9,800 -100 % 0

พัดลมอุตสา กรรม ขนาดไมน้อยกวา 24 
นิ้ว

0 13,450 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart 
Card Reader)

2,100 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพน มอกควัน 0 0 0 100 % 59,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องขยายเสียง พร้อมลาโพง 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มน้าร้อนไฟฟ้า 13,900 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน 34,000 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือชนิด LED ขาว
ดา

7,811 0 0 0 % 0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 7,500 0 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 60,000 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 136,311 45,850 260,200 217,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 57,245 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 57,245 0 0
รวมงบลงทุน 136,311 103,095 260,200 217,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 0 15,000 -20 % 12,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 15,000 12,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 15,000 12,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,798,590.34 7,187,480.65 10,003,778 7,943,379
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 288,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 288,120
รวมงบบุคลากร 0 0 0 288,120

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 25,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 35,500

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 323,620
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 696,120 641,186 0 100 % 986,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 17,692 0 100 % 24,000

เงินประจาตาแ นง 42,000 42,000 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 564,960 589,802 0 100 % 645,092

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 19,740 14,098 0 100 % 2,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,322,820 1,304,778 0 1,700,472
รวมงบบุคลากร 1,322,820 1,304,778 0 1,700,472
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 160,000 -3.13 % 155,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 42,000 49,500 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 35,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 3,000 13,900 35,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 45,000 63,400 272,000 267,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 1,720 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 17,100 26,860 55,000 -45.45 % 30,000

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการเสียภาษีดีมีรางวัล 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมใ ้ความรู้ผู้ประกอบกิจการ
ในพื้นที่อบต.กระแชง

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 17,100 28,580 70,000 95,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 20,315 30,195 35,000 -14.29 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 35,000 32,500 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 83,370.4 109,938 75,000 -33.33 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 138,685.4 172,633 160,000 130,000
รวมงบดาเนินงาน 200,785.4 264,613 502,000 492,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ทางาน 0 4,950 0 0 % 0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 12,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทางานเ ล็ก 0 0 5,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รือ 
LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา 0 0 8,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,500 4,950 29,400 0
รวมงบลงทุน 12,500 4,950 29,400 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,536,105.4 1,574,341 531,400 2,192,472
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 180,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 180,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0 180,720

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 15,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 16,500
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 21,500

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 202,220
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,334,695.74 8,761,821.65 10,535,178 10,661,691
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด มู 1 - มู 5 
ตาบลกระแชง

0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 250,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 250,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 250,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสาคัญ

5,849 6,448.2 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์การบริ ารสวนตาบล
กระแชง

0 80,038 100,000 -50 % 50,000

โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และบรรเทาสาธารณภัย

0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 5,849 86,486.2 130,000 75,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 11,700 14,000 26,000 15.38 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 11,700 14,000 26,000 30,000
รวมงบดาเนินงาน 17,549 100,486.2 156,000 135,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 17,549 100,486.2 156,000 135,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 17,549 100,486.2 156,000 385,000

วันที่พิมพ์ : 13/8/2564  13:28 น้า : 16/45
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 539,940 568,500 612,560 6.65 % 653,300

เงินวิทยฐานะ 38,500 59,500 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 377,280 251,040 337,062 15.37 % 388,877

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 2,718 0 24,000 -8.33 % 22,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 958,438 879,040 1,057,622 1,148,177
รวมงบบุคลากร 958,438 879,040 1,057,622 1,148,177

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 83,000 4.82 % 87,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 93,000 98,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 10,100 19,400 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการวันเด็กแ งชาติ 0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมสภาเด็ก อบต.กระแชง 0 0 0 100 % 15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา

372,680 356,170 335,240 -21.57 % 262,915

รวมค่าใช้สอย 382,780 375,570 365,240 312,915
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,111.5 0 15,000 2,644.37 % 411,656

คาอา ารเสริม (นม) 442,394.94 422,356.22 423,481 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 452,506.44 422,356.22 438,481 411,656
รวมงบดาเนินงาน 835,286.44 797,926.22 896,721 822,571

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ชอง 0 0 16,000 -100 % 0

ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก 16,000 0 0 100 % 16,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โต๊ะทางานเ ล็ก 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องขยายเสียง พร้อมชุดลาโพงและดีวีดี 17,120 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มักพิมพ์

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,120 0 31,000 21,500
รวมงบลงทุน 38,120 0 31,000 21,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

เงินอุด นุนสวนราชการ 768,000 736,000 708,000 -0.34 % 705,600

รวมเงินอุดหนุน 768,000 736,000 708,000 705,600
รวมงบเงินอุดหนุน 768,000 736,000 708,000 705,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,599,844.44 2,412,966.22 2,693,343 2,697,848
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสภาเด็กอบต.กระแชง 20,000 20,000 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,000 20,000 15,000 0
รวมงบดาเนินงาน 20,000 20,000 15,000 0

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ 20,000 20,000 15,000 0
รวมแผนงานการศึกษา 2,619,844.44 2,432,966.22 2,708,343 2,697,848
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แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและตอ
ต้าน
ยาเสพติด

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 0 10,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000
ค่าใช้สอย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดตอและโรค
ไมติดตอ

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

28,600 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก ญิง พลเรือเอก ญิง 
พลอากาศเอก ญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 26,000 0 0 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก ญิง 
พลเรือเอก ญิง
พลอากาศเอก ญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี (สารวจข้อมูลและขึ้น
ทะเบียนสัตว์)

0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอก ญิง 
พลเรือเอก ญิง
พลอากาศเอก ญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 28,600 26,000 53,000 53,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
รวมงบดาเนินงาน 28,600 26,000 63,000 183,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

อุด นุนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณ
สุข

0 0 200,000 0 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 200,000 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 28,600 26,000 263,000 383,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 28,600 26,000 263,000 393,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 288,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 248,976

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 537,096
รวมงบบุคลากร 0 0 0 537,096

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 45,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 94,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมผู้พิการ ผู้
สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส

0 0 5,000 0 % 5,000
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โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 20,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 10,000 114,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 10,000 651,096
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 10,000 651,096

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 622,080 663,240 713,480 -100 % 0

เงินประจาตาแ นง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 839,040 951,360 870,978 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 84,000 95,000 96,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,587,120 1,751,600 1,722,458 0
รวมงบบุคลากร 1,587,120 1,751,600 1,722,458 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 142,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 78,000 102,000 108,000 -100 % 0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 6,300 7,600 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 84,300 109,600 265,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 21,640 122,454 60,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 21,988 5,500 50,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 139,202 15,500 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 182,830 143,454 210,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 29,035 11,818 35,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 77,965.5 329,006.78 193,000 -100 % 0
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วัสดุกอสร้าง 481,491.18 391,596.83 450,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 45,152 105,601 130,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,332.4 39,590 67,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 15,200 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 694,976.08 892,812.61 895,000 0
รวมงบดาเนินงาน 962,106.08 1,145,866.61 1,370,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน 0 5,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 40,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

มอเตอร์ไฟฟ้า 0 42,136.6 22,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องฉีดน้าแรงดังสูง แบบรถเข็น 48,500 0 0 0 % 0

เครื่องตัด ญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 19,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รือ 
LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA 7,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 96,000 47,636.6 56,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 20,000 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แกเอกชน 
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แก
เอกชน นิติบุคคล รือ
บุคคลภายนอกเพื่อได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 79,200 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 79,200 120,000 0
รวมงบลงทุน 96,000 126,836.6 176,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,645,226.08 3,024,303.21 3,268,458 0
งานไฟฟ้าและประปา
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งเพิ่มจุดเสียงไร้สาย 1 จุด 
บริเวณคลองควาย มู 4
ตาบลช้างน้อย

0 59,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเพิ่มจุดเสียงไร้สาย 1 จุด 
บริเวณบ้านนางทองดี
เนื่องสุวรรณมัย มู 1 ตาบลช้างน้อย

0 59,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเพิ่มจุดเสียงไร้สาย 1 จุด 
บริเวณบ้านนางทองดี
รัมภาพ มู 3 ตาบลกระแชง

0 59,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเพิ่มจุดเสียงไร้สาย 1 จุด 
บริเวณบ้านนายขวัญเมือง
มู 1 ตาบลกระแชง

0 59,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเพิ่มจุดเสียงไร้สาย 1 จุด 
บริเวณบ้านนายวิเชียร
ศรีเพ็ชร มู 5 ตาบลกระแชง

0 59,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเพิ่มจุดเสียงไร้สาย 1 จุด 
บริเวณศาลาพักริมทางโรงสูบน้าที่ 8 มู 5 
ต.กระแชง

0 0 65,000 -100 % 0
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โครงการติดตั้งเพิ่มจุดเสียงไร้สาย 1 จุด 
บริเวณสานักสงฆ์
มู 5 ตาบลช้างน้อย

0 59,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเพิ่มจุดเสียงไร้สาย 1 จุด 
บริเวณ น้าบ้านนางจรัญ  สุภาษิต มู 4 ต
.ช้างน้อย

0 0 65,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเพิ่มจุดเสียงไร้สาย 1 จุด 
บริเวณ น้าบ้านนายชลอ  เขียวโสภา  มู 
4 ต.ช้างน้อย

0 0 65,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเพิ่มจุดเสียงไร้สาย 1 จุด 
บริเวณ น้าบ้านนายสมนึก  สุขสมภูมิ มู 4 
ต.กระแชง

0 0 65,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเพิ่มจุดเสียงไร้สาย 1 จุด
บริเวณบ้านนายสมาน
ศรีจันทร์ มู 4 ตาบลกระแชง

0 59,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย 2 จุด 
บริเวณ น้าบ้านนางกัลยา มูที่ 2
ต.ช้างน้อย และบริเวณแทงค์น้าประปา มู
ที่ 5 ต.กระแชง

96,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 96,000 413,000 260,000 0
รวมงบลงทุน 96,000 413,000 260,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 96,000 413,000 260,000 0
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 440,000 440,000 480,000 0 % 480,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ มูบ้านปลอดขยะ (Zoro Waste) 4,617.6 0 90,000 -88.89 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 444,617.6 440,000 570,000 490,000
รวมงบดาเนินงาน 444,617.6 440,000 570,000 490,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 444,617.6 440,000 570,000 490,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,185,843.68 3,877,303.21 4,098,458 490,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและตอ
ต้านยาเสพติด

8,013.8 7,902.9 10,000 -100 % 0

โครงการน้อมนา ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

38,917.3 27,802.9 40,000 150 % 100,000

โครงการประชุมประชมคมท้องถิ่น 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพใ ้แก
ประชาชน

4,363.8 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 51,294.9 35,705.8 60,000 110,000
รวมงบดาเนินงาน 51,294.9 35,705.8 60,000 110,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 51,294.9 35,705.8 60,000 110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 51,294.9 35,705.8 60,000 110,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการงานประเพณีถวายเทียนพรรษา 8,200 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ัว

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมวันพอแ งชาติ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแ งชาติ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบ
ครัวและวันผู้สูงอายุ

10,298.8 0 20,000 0 % 20,000

โครงการวันลอยกระทง 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการแ เทียนพรรษา 0 5,325 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 18,498.8 5,325 40,000 115,000
รวมงบดาเนินงาน 18,498.8 5,325 40,000 115,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

เงินอุด นุนสวนราชการ 37,196.48 22,897.2 40,000 0 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 37,196.48 22,897.2 40,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 37,196.48 22,897.2 40,000 40,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 55,695.28 28,222.2 80,000 155,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 55,695.28 28,222.2 80,000 155,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 448,920

เงินประจาตาแ นง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 987,658

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 85,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 1,563,578
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,563,578
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 190,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 200,000
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วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 250,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 605,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 905,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับสานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 17,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 17,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,485,578
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 313,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 0 313,440
รวมงบบุคลากร 0 0 0 313,440
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 26,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 85,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 60,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 145,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติม รือดัดแปลงอาคาร รือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุงซอมแซมที่ทาการองค์การ
บริ ารสวนตาบลกระแชง

0 0 0 100 % 301,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างคอนกรีตเสริมเ ล็ก พร้อม
วางทอระบายน้า(สายเลียบคลอง
โรงเจ้า) มูที่ 5 ต.ช้างน้อย

280,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บริเวณ น้า
บ้านผู้ใ ญวันนา มูที่ 3
ต.กระแชง ถึง มูที่่ 5 ต.ช้างน้อย

0 440,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
ซอยบ้านยายจบ มูที่ 2 
ต.กระแชง

34,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
ตอเนื่องเข้าชุมชน มูที่ 5 
ต.กระแชง

287,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
สายบ้านนางขาวถึงถนนเชื่อม
คลองชลประทาน มูที่ 5 ต.กระแชง

484,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรลูกรังเลียบ
คลองควาย(ฝั่งเ นือ)
มูที่ 1 ต.กระแชง

321,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างประตูระบายน้าบริเวณ 
ชุมชนริมน้า มูที่ 2 ต.กระแชง

102,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้าง ลังคาเ ล็กเอนกประสงค์
น้าศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านกระแชง มูที่ 2 ต.กระแชง
0 0 0 100 % 300,000

โครงการถมดินลานเอนกประสงค์ มูที่ 2 ต
.กระแชง

198,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. ซอย
บ้านนางบุญล้อ มูที่ 2 
ต.กระแชง

275,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.คลอง
วัว มูที่ 4 ต.ช้างน้อย

250,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล
.บริเวณ น้าบ้านนายนิวัฒน์ ชัยประภา 
มูที่ 3 ต.กระแชง

0 0 0 100 % 497,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.สาย
เลียบคลองกระแชงเ นือ
ฝั่งขวา มูที่ 4 ต.กระแชง

0 0 0 100 % 449,000
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.สาย
เลียบคลองบ้านเ นือ 
มูที่ 1 ต.ช้างน้อย

0 0 0 100 % 361,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนภายใน มู
บ้าน ม.1-ม.5 ต.กระแชง ต.ช้างน้อย

0 0 0 100 % 198,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงลูกรังถนน
เลียบคลองเล็ก มูที่ 4 ต.กระแชง

247,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนสาย
บ้านนางระเบียบถึงบ้านนายชิด 
ภูโค มูที่ 4 ต.กระแชง

90,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนน
สายศรีมงคลเชื่อมถนนชลประทาน 
มูที่ 3 ต.กระแชง

215,000 0 0 0 % 0

โครงการลงลูกรังถนนคลองขวางฝั่งตะวัน
ออก มู 5 ต.ช้างน้อย ถึง
มู 3 ต.กระแชง

0 0 0 100 % 252,000

ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.บริเวณ น้า
บ้านนายจารุรัตน์ สุขจิตร มูที่ 4 ต
.กระแชง 

277,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายใน มูบ้าน
นองสรวง มู 1 ต.กระแชง

0 0 390,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายเลียบ
คลองกระทุม มู 4 ต.ช้างน้อย

0 0 304,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตถนนภายใน มูบ้านจากถนน อย 
3011 ถึงบริเวณ น้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง มู 2 ต.กระแชง

0 0 900,000 -100 % 0

โครงการกอสร้าง ้องน้าสาธารณะ มู 1 ต
.กระแชง

0 0 63,000 -100 % 0

โครงการซอมแซม ลังคาศาลาพักร้อนริม
ทาง ม่ 4 ตาบลช้างน้อย

33,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าบริเวณ
ชุมชน มู 2 ต.กระแชง

0 0 350,000 -100 % 0

โครงการลงลูกรังถนนคลองขวาง ฝั่งตะวัน
ออก มู 5 ต.ช้างน้อย ถึง มู 3 ต.กระแชง

0 0 157,000 -100 % 0

โครงการลงลูกรังผิวจราจรถนนสายเลียบ
คลองควาย มู 1 ต.กระแชง

0 0 191,000 -100 % 0

โครงการลงลูกรังผิวจราจรถนนสายศาลาตา
ขุน มู 5 ต.กระแชง

0 0 211,000 -100 % 0

โครงการวางทอประปาถึงบริเวณที่พักสงฆ์ 
มู 5 ต.ช้างน้อย

0 0 0 100 % 200,000

โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังบริเวณ
บ้านนายชโลม สุขสมชีพ เชื่อม มูที่ 4 ต
.กระแชง พร้อมวางทอระบายน้า

0 0 196,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการ ซอมแซมถนน คสล.สายใน มู
บ้าน มูที่ 5 ต.ช้างน้อย 

0 79,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติม อาคารศูนย์เด็ก
เล็กบ้านกระแชง 130,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารองค์การ
บริ ารสวนตาบลกระแชง

158,000 0 0 0 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,381,500 519,000 2,762,000 2,578,000
รวมงบลงทุน 3,381,500 519,000 2,762,000 2,578,000

รวมงานก่อสร้าง 3,381,500 519,000 2,762,000 3,036,440
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,381,500 519,000 2,762,000 5,522,018
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 50,000 80,000 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 50,000 80,000 100,000 80,000
รวมงบดาเนินงาน 50,000 80,000 100,000 80,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 50,000 80,000 100,000 80,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคลองสวย น้าใส 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบต.นาอยู นาบ้าน นามอง 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 20,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 20,000 20,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 20,000 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 50,000 80,000 120,000 100,000

รวมทุกแผนงาน 23,152,634.04 21,998,452.28 28,000,000 28,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค ารบริ าร วนตาบล ระ ชง

อา ภอบางไทร   จัง วัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,834,347 บาท
งบกลาง รวม 6,834,347 บาท

งบกลาง รวม 6,834,347 บาท
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม จานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งานจ้าง
องค ารบริ าร วนตาบล
ปรา ฏใน ผนงานงบ ลาง(งานงบ ลาง)
1)พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533
2) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท.  ละ  .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท 
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557  รื่อง  ารจาย บี้ยประ ัน
ังคมของพนั งานจ้าง

3) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท. ละ  .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5ว 81 ลงวันที่ 10  ร ฏาคม 2557  รื่อง ประ าศ
.จ., .ท. ละ  .อบต.  รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง

(ฉบับที่ 3)

งิน มทบ องทุน งินทด ทน จานวน 7,000 บาท

พื่อจาย มทบ องทุน งินทด ทนของพนั งานจ้างองค ารบริ าร
วนตาบล

ปรา ฎใน ผนงานงบ ลาง(งานงบ ลาง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ งินทด ทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4172
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  รื่อง ารตั้งงบประมาณ มทบ องทุน
งินทด ทน
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บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ จานวน 5,000,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุใน ขตพื้นที่องค ารบริ าร วน
ตาบล ตาม ิทธิ ละระ บียบที่ า นดไว้
ปรา ฎใน ผนงานงบ ลาง(งานงบ ลาง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ
ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผู้ ูงอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  ละ

้ไข พิ่ม ติม
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 5360
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562  รื่อง ลั ณฑ ละวิธีปฏิบัติใน าร
จาย บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ ละ งิน บี้ยยังชีพความพิ ารใ ้คนพิ าร
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 1430
ลงวันที่ 6  ร ฏาคม 2564   รื่องซั ซ้อม นวทาง ารตั้งงบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2565  งินอุด นุนทั่วไป  งิน
อุด นุน า รบ ครง าร ริม ร้าง วั ดิ ารทาง ังคมใ ้ ผู้
พิ าร ละทุพพลภาพ  ครง าร นับ นุน ารจัด วั ดิ ารทาง
ังคม ผู้ด้วย อ า ทาง ังคม  ละ ครง าร ร้าง ลั ประ ัน

ด้านรายได้ ผู้ ูงอายุ
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บี้ยยังชีพความพิ าร จานวน 950,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพผู้พิ ารใน ขตพื้นที่องค ารบริ าร วน
ตาบล ตาม ิทธิ ละระ บียบที่ า นดไว้
ปรา ฎใน ผนงานงบ ลาง(งานงบ ลาง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ
ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 5360
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562  รื่อง ลั ณฑ ละวิธีปฏิบัติใน าร
จาย บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ ละ งิน บี้ยยังชีพความพิ ารใ ้คนพิ าร
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 1430
ลงวันที่ 6  ร ฏาคม 2564   รื่องซั ซ้อม นวทาง ารตั้งงบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2565  งินอุด นุนทั่วไป  งิน
อุด นุน า รบ ครง าร ริม ร้าง วั ดิ ารทาง ังคมใ ้ ผู้
พิ าร ละทุพพลภาพ  ครง าร นับ นุน ารจัด วั ดิ ารทาง
ังคม ผู้ด้วย อ า ทาง ังคม  ละ ครง าร ร้าง ลั ประ ัน

ด้านรายได้ ผู้ ูงอายุ
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด จานวน 6,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด ใน ขตพื้นที่องค ารบริ าร
วนตาบล ตาม ิทธิ ละระ บียบที่ า นดไว้

ปรา ฎใน ผนงานงบ ลาง(งานงบ ลาง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ
ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 1430
ลงวันที่ 6  ร ฏาคม 2564   รื่องซั ซ้อม นวทาง ารตั้งงบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2565  งินอุด นุนทั่วไป  งิน
อุด นุน า รับ ครง าร ริม ร้าง วั ดิ ารทาง ังคมใ ้ ผู้
พิ าร ละทุพพลภาพ  ครง าร นับ นุน ารจัด วั ดิ ารทาง
ังคม ผู้ด้วย อ า ทาง ังคม  ละ ครง าร ร้าง ลั ประ ัน

ด้านรายได้ ผู้ ูงอายุ
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งิน ารองจาย จานวน 206,347 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ารองจาย ตั้งไว้ พื่อใช้จาย รณีฉุ ฉินที่มี ตุ
าธารณภัย ิดขึ้น รือ รณี ารป้อง ัน ละยังยั้ง อน ิด
าธารณภัย  รือคาดวาจะ ิด าธารณภัย  รือ รณีฉุ ฉิน พื่อ

บรร ทาปัญ าความ ดือดร้อนของประชาชน ป็น วนรวม
ปรา ฎใน ผนงานงบ ลาง (งานงบ ลาง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้

องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550
4)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชาย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560

รายจายตามข้อผู พัน

งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.) จานวน 360,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญของข้าราช าร วน
ท้องถิ่น ( .บ.ท.)
ปรา ฎใน ผนงานงบ ลาง(งานงบ ลาง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น
พ.ศ.2500
2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินบา น็จบานาญ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2546

งิน มทบ องทุนระบบ ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ จานวน 55,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น
รือพื้นที่

ปรา ฎใน ผนงานงบ ลาง(งานงบ ลาง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพ งชาติ  รื่อง ลั

ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่นดา นินงาน ละ
บริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือ
พื้นที่ พ.ศ.2561  ้ไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชนตาบล ระ ชง-ช้างน้อย จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชนตาบล ระ ชง-
ช้างน้อย
ปรา ฎใน ผนงานงบ ลาง(งานงบ ลาง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4295
ลงวันที่ 3  ิง าคม 2560  รื่อง  ารดา นินงาน องทุน วั ดิ าร
ชุมชน
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20  ิง าคม 2563  รื่อง นวทาง นับ นุน ารดา นิน
งาน องทุน วั ดิ ารชุมชนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( ผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565  น้า 64 ลาดับ 15)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,943,379 บาท

งบบุคลากร รวม 5,147,479 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
คาตอบ ทนราย ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น จานวน 514,080 บาท

พื่อจาย ป็น
-คาตอบ ทนราย ดือนนาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12
ดือน รวม ป็น งิน 244,800 บาท
-คาตอบ ทนราย ดือนรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน
2 ราย จานวน 12  ดือน รวม ป็น งิน 269,280 บาท
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทนนาย
องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล  ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล  ละ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
  ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
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คาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย จานวน 42,120 บาท

พื่อจาย ป็น
-คาตอบ ทนประจาตา นงนาย องค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 12  ดือน รวม ป็น งิน 21,000 บาท
-คาตอบ ทนประจาตา นงรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 2 ราย จานวน 12  ดือน รวม ป็น งิน 21,120 บาท
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทนนาย
องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล  ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล  ละ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
  ละที่ ้ไข พิ่ม ติม

คาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย จานวน 42,120 บาท

พื่อจาย ป็น
-คาตอบ ทนพิ ศษตา นงนาย องค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 12  ดือน รวม ป็น งิน 21,000 บาท
-คาตอน ทนพิ ศษตา นงรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 2 ราย จานวน 12  ดือน รวม ป็น งิน 21,120 บาท
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทนนาย
องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล  ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล  ละ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
  ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
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คาตอบ ทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตาบล

จานวน 86,400 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบลจานวน 12  ดือน
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทนนาย
องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล  ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล  ละ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
  ละที่ ้ไข พิ่ม ติม

คาตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน 1,886,400 บาท

พื่อจาย ป็น
-คาตอบ ทนประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน
12  ดือน รวม ป็น งิน 134,640 บาท
-คาตอบ ทนรองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน
12  ดือน รวม ป็น งิน 110,160 บาท
-คาตอบ ทน มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 
18 ราย จานวน 12  ดือน รวม ป็น งิน 1,555,200 บาท
-คาตอบ ทน ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน
12  ดือน รวม ป็น งิน 86,400 บาท
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบ ทนนาย
องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล  ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล  ละ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ. 2554
  ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,576,359 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 1,674,360 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบลประจาป พร้อมทั้ง งิน
ปรับปรุง งิน ดือน จานวน 12  ดือน จานวน 4 อัตรา ดังนี้
  -ตา นงปลัดองค ารบริ าร วนตาบล    จานวน 1 อัตรา
  -ตา นง ัว น้า านั ปลัด                   จานวน 1 อัตรา
  -ตา นงนั ทรัพยา รบุคคล                 จานวน 1 อัตรา
  -ตา นง จ้าพนั งานธุร าร                  จานวน 1 อัตรา
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2)  นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต.  ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558   รื่อง ประ าศ  .จ., 
.ท.  ละ  .อบต.  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4)
ละประ าศ  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต.  รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตราคาจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้างขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 84,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว  งิน พิ่มตาง ๆ 
พนั งาน วนตาบล  งิน พิ่มพิ ศษประจาตา นงปลัดองค าร
บริ าร วนตาบล รวม 12  ดือน 
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) ประ าศ  .จ.  .ท.  ละ  .อบต.  รื่อง  า นด ลั ณฑ าร
ใ ้ข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่นได้รับ งินคาตอบ ทนนอ

นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22  มษายน 2547 
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งินประจาตา นง จานวน 126,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงของพนั งาน วนตาบล 
จานวน 12  ดือน จานวน 2 ตา นง ดังนี้
  -ตา นงปลัดองค ารบริ าร วนตาบล    
  -ตา นง ัว น้า านั ปลัด
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) ประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล
วนท้องถิ่น  รื่อง  า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบุคคล

ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
3) ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล  รื่องมาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน  ละ
ประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง จานวน 636,999 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงคา
ตอบ ทนพนั งานจ้าง รวม 12  ดือน จานวน 5 อัตรา ดังนี้
  -ตา นงผู้ชวยนั วิชา ารคอมพิว ตอร    จานวน 1 อัตรา
  -ตา นงพนั งานขับรถยนต                จานวน 1 อัตรา
  -ตา นงคนงานทั่วไป                        จานวน 3 อัตรา
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)  นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 
36 ลงวันที่ 26  ิง าคม 2558  รื่อง ประ าศ  .จ.,  .ท.  ละ
.อบต.  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง 
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จานวน 55,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนั งานจ้าง
รวม 12  ดือน 
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)  นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1  ร ฎาคม 2558  รื่อง ประ าศ  .จ.  .ท. 
ละ  .อบต.  รื่อง  า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร

ป ครอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)
งบดาเนินงาน รวม 2,566,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 586,000 บาท
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 383,000 บาท

พื่อจาย ป็น
-คาตอบ ทน ารปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น  งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
( งินรางวัลประจาป) า รับพนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง
จานวน  193,000 บาท
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น งินรางวัลประจาป พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้
ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2557  รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป พนั งาน วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท. ละ  .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26  ุมภาพันธ 2558  รื่องประ าศ  .จ
., .ท.  ละ  .อบต.  รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั

ณฑ  งื่อนไข  ละวิธี าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น
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รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป า รับพนั งาน
วนท้องถิ่น ลู จ้าง  ละพนั งานจ้างขององค รป ครอง วนท้อง

ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท. ละ  .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท 
0808.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  รื่องซั ซ้อม นวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ  งื่อนไข  ละวิธี าร า นดประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป

-คาตอบ ทน จ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลือ ตั้งขององค ารบริ าร
วนตาบล ตาม ลั ณฑที่ า นด จานวน 150,000 บาท
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผู้บริ าร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)ระ บียบคณะ รรม าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผู้บริ าร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  รื่องซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
งบประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2565 ขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น

-คาตอบ ทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับ าร ตงตั้งใ ้
ดา นิน าร ี่ยว ับ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ ตาม ลั ณฑที่ า นด จานวน 40,000 บาท
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่  ค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19  ันยายน 2559  รื่อง ลั ณฑ าร บิ จายคา
ตอบ ทนบุคคล รือคณะ รรม าร
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนปฏิบัติงานนอ วลาราช าร า รับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง 
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

พ.ศ.2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559  รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คา ชาบ้าน จานวน 168,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบล รือผู้มี ิทธิ
บิ ได้
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559  รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน
คา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

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

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ ข้าราช าร/
พนั งาน/ลู จ้างประจา  ละผู้มี ิทธิ บิ ได้
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ละ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 623,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ 
คาซั ฟอ  คา าจัด ิ่งปฏิ ูล คาระวางบรรทุ  คา ชาทรัพย ิน
คา ฆษณา ละ ผย พร คาธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ัน คาใช้
จายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา คาจ้าง มาบริ าร  รือคา
จ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง ทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญ
ณาณตาง ๆ ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ัง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  รื่อง  ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ
จายในลั ษณะคาใช้ อยวั ดุ  ละคา าธารณูป ภค
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560   รื่อง  ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ
จายในลั ษณะคาใช้ อยวั ดุ  ละคา าธารณูป ภค
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็น
-คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร  า รับ รณี นวยงาน
อื่น รือบุคคนภายนอ   ข้าดูงาน รือ ยี่ยมชมองค ารบริ าร
วนตาบล  รือ รณี ารตรวจ ยี่ยม รือตรวจราช าร 

จานวน 10,000 บาท

-คาใช้จายใน ารจัดประชุมราช ารขององค ารบริ าร วน
ตาบลประชุม ภาท้องถิ่น คณะ รรม ารที่ ภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 
ารประชุมคณะ รรม าร คณะอนุ รรม าร รือคณะทางาน

ตาง ๆ ที่ได้รับ าร ตงตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร
ระทรวงม าดไทย  รือคา ั่งขององค ารบริ าร วนตาบล

จานวน  30,000 บาท
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ

คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ ที่
จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาใช้จายใน ารฝึ อบรม ัมมนา ละศึ ษาดูงาน จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ อบรม  ัมมนา  ละศึ ษาดูงาน
ของผู้บริ าร  มาชิ ภาอบต. พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง
ผู้นาชุมชน บุคคล รือคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้
ดินทางไปราช าร พื่อฝึ อบรม  ัมมนา  ละศึ ษาดูงาน
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ละ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน

2)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 80 ลาดับที่ 1)

คาพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ ละพวงมาลา จานวน 3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาพวงมาลัย ชอดอ ไม้  ระ ช้าดอ ไม้  ละพวง
มาลา
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายใน ารบริ าร
งานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ครง าร ลือ ตั้ง นาย อบต., .อบต. รณีครบวาระ รือ ลือ ตั้ง
ซอม

จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง าร ลือ ตั้ง นาย องค ารบริ าร วน
ตาบล  มาชิ อบต.  รณีครบวาระ รือ ลือ ตั้งซอม  ย ป็นคา
ใช้จาย  ชน คา ีบบัตร คาวั ดุ ครื่อง ขียน คาจัด ถานที่ คา
ยานพา นะ คาป้ายประชา ัมพันธ  ละคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง
ับ ครง าร ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
1) ระ บียบคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง วาด้วย าร ลือ ตั้ง มาชิ
ภาท้องถิ่น รือผู้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  ละที่ ้ไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมขององค รป ครอง วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2557
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2565 ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 74 ลาดับที่ 1)

ครง าร ง ริมคุณธรรม ละจริยธรรม จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง าร ง ริมคุณธรรม ละจริยธรรม 
ผู้บริ าร  มาชิ ภาอบต. ผู้นาชุมชน  ด็ ละ ยาวชน ประชาชน
ย ป็นคาใช้จาย  ชน คาป้าย ครง าร คาอา าร ละ ครื่องดื่ม

คาวิทยา ร คาวั ดุ อุป รณที่ใช้ใน ครง าร  ละคาใช้จายอื่นที่
ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 79 ลาดับที่ 10)
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ครง าร ริม ร้าง ละป้อง ัน ารทุจิรต จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง าร ริม ร้าง ละป้อง ัน าร
ทุจริต  ผู้บริ าร  มาชิ ภาอบต. ผู้นาชุมชน  ด็ ละ
ยาวชน ประชาชน  ย ป็นคาใช้จาย  ชน คาป้าย ครง าร
คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คาวั ดุ อุป รณที่ใช้
ใน ครง าร  ละคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 82 ลาดับที่ 9)

คาบารุงรั ษา ละซอม ซม จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาซอม ซมทรัพย ินขององค ารบริ าร
วนตาบล  พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ

ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
  ุมภาพันธ 2563  รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  รื่อง  ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ จาย
ในลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ  ละคา าธารณูป ภค
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ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งาน  ชน  ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า
ยางลบ น้ายาลบคาผิด  ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ  าว  มุด 
บบพิมพ  นัง ือ  ครื่องคิด ลขขนาด ล็   ครื่อง จาะ ระดาษ

ขนาด ล็   รรไ ร  ้าอี้พลา ติ  ตรายาง ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

วั ดุงานบ้านงานครัว จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว  ชน ผงซั ฟอ   บู น้ายา
ดับ ลิ่น  ปรง ไม้ วาด  ขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอ มอน  มอน
ผ้า ม ผ้าปู ต๊ะ  ม้อ  ระทะ ะละมัง ตะ ลิว  รอบรูป มีด 

้วน้าจานรอง ถ้วยชาม ช้อนซอม ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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วั ดุยานพา นะ ละขน ง จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นวั ดุยานพา นะ ละขน ง  ชน ยางรถยนต น้ามัน
บร  น๊อต ละ รู  ายไมล  พลา ฟลม รอง ง น้า ลั่น ไขควง
ประ จ  ม รง  ุญ จปา ตาย  ุญ จ ลื่อน ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น  ชน  ๊ ุงข้ม น้ามัน
ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามัน
จารบี น้ามัน ครื่อง ถาน  ๊าช น้ามัน ียร น้ามัน ลอลื่น ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร  ชน พู ัน  ี  ระดาษ
ขียน ป ตอร ฟลม  มม มรี่ ารด ฟลม ไลด  ถบบันทึ ียง
รือภาพ ขาตั้ง ล้อง ขาตั้ง ขียนภาพ  ป้ายประชา ัมพันธ  ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

วั ดุคอมพิว ตอร จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร  ชน อุป รณบันทึ ข้อมูล 
ทปบันทึ ข้อมูล  ัวพิมพ รือ ถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร 
ระดาษตอ นื่อง  ผน รือจานบันทึ ข้อมูล ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,172,000 บาท
คาไฟฟ้า จานวน 1,100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า า รับที่ทา ารองค ารบริ าร วนตาบล
ศูนยพัฒนา ด็ ล็  อาคาร อน ประ งค(ตึ ขียว) ไฟฟ้า
าธารณะไฟฟ้าที่ใช้ใน ารผลิตน้าประปา  ียงไร้ าย  ละอื่น ๆ

ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
  ุมภาพันธ 2563  รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

คาบริ าร ทรศัพท จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ าร ทรศัพท า รับที่ทา ารองค ารบริ าร
วนตาบล  ละคา ทรศัพท คลื่อนที่ขององค ารบริ าร วนตาบล

ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563  รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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คาบริ ารไปรษณีย จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ ารไปรษณีย คา ตมป์ คา ง อ ารขององค
ารบริ าร วนตาบล  รือคา ชาตู้ไปรษณีย คาธรรม นียม าร
อน งิน ารคลังของภาครัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ

ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563  รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

คาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม จานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ าร ือ าร ละ ทรคมนาคม คา ท ล ซ
คาวิทยุ ื่อ าร คา ื่อ ารผานดาว ทียม คาใช้จาย ี่ยว ับ
ารใช้ระบบอิน ตอร น็ต รวมถึงอิน ตอร น็ต ารด ละคา
ื่อ ารอื่น ๆ  ชน คา ค บิ้ลทีวี คา ชาชอง ัญญาณดาว ทียม

ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5   ุมภาพันธ 2563  รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 217,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 217,900 บาท
ครุภัณฑ านั งาน

้าอี้ านั งาน จานวน 30,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน จานวน 15 ตัว คุณลั ษณะ ดังนี้
1) ้าอี้บุนวม  ุ้มด้วย นัง ีดา
2)มีพนั พิง  ามารถ มุนรอบตัว 360 องศา
3)มีล้อ ลื่อนปรับระดับได้
4)มีที่พั ขนทั้ง องข้าง
จัด า ดย ืบราคาจา ท้องตลาด
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

ตู้ ล็ บบ 2 บาน จานวน 5,900 บาท

พื่อจัดซื้อตู้ ล็   บบ 2 บาน จานวน 1 ตู้ คุณลั ษณะ ฉพาะ
ัง ขป 

1)มีมือจับชนิดบิด
2)มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3)คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม(มอ .)
คุณลั ษณะ ละราคาตามมาตรฐานตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
านั งบประมาณ พ.ศ. 2563

ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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ครุภัณฑ าร ษตร

ครื่องพน มอ ควัน จานวน 59,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องพน มอ ควัน  จานวน 1  ครื่อง คุณลั ษณะ
ฉพาะ ัง ขป
1)ปริมาณ ารฉีดพนน้ายาไมน้อย วา 40 ลิตรตอชั่ว มง
2)ถังบรรจุน้ายาไมน้อย วา 6 ลิตร
3) าลัง ครื่องยนตไมน้อย วา 25  รงม้า
คุณลั ษณะ ละราคาตามมาตรฐานตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
านั งบประมาณ พ.ศ. 2563

ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

ครุภัณฑไฟฟ้า ละวิทยุ

ครื่องขยาย ียง คลื่อนที่ จานวน 6,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องขยาย ียง คลื่อนที่  บบลา จูง จานวน 1 ตัว
คุณลั ษณะ ดังนี้
1)ขนาดลา พงไมต่า วา 12 นิ้ว  
2)พร้อมไมคลอยมือถือ 2 อัน
3)มีชอง า รับ ียบ USB  ามารถ ชื่อมตอ Bluetooth
4)มีชอง ียบไมค 2 ชอง
5)มี บต ตอรี่ในตัว  ามารถชารดใช้งานได้ไมต่า วา 2 ชั่ว มง
จัด า ดย ืบราคาจา ท้องตลาด
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน จานวน 17,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร  า รับงาน านั งาน (จอ ดง
ภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 1  ครื่อง คุณลั ษณะ
พื้นฐาน
-มี นวยประมวลผล ลาง(PCU)ไมน้อย วา 4  น ลั  (4 core)
มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 3.1 GHz  รือดี
วาจานวน 1  นวย

- นวยประมวลผล ลาง (PCU) มี นวยความจา บบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาดไมน้อย วา 4 MB
-มี นวยความจา ลั  (RAM)ชนิด DDR4  รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 4 GB
-มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA  รือดี วา ขนาดความจุไมน้อย
วา 1 TB  รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
วา250 GB จานวน 1  นวย

-มี DVD-RW  รือดี วา จานวน 1  นวย
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1

 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง

-มี ป้นพิมพ ละ มา
-มีจอ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1  นวย
 คุณลั ษณะ ละราคาตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้น
ฐาน ารจัด าอุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร  ระทรวงดิจิทัล
พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ

คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑที่ ป็นรายจาย พื่อ
ซอม ซมบารุงรั ษา ครง ร้างของครุภัณฑขนาดใ ญซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบารุงตามป ติ รือคาซอม ลาง
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

งบรายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จานวน 12,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วัยจัย ประ มินผล รือ
พัฒนาระบบ ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า รือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน
ละ ิ่ง อ ร้าง

ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารทั่วไป)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ ารจา น
ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาปของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 323,620 บาท
งบบุคลากร รวม 288,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 288,120 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 288,120 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบลประจาป พร้อมทั้ง งิน
ปรับปรุง งิน ดือน  จานวน 12  ดือน ตา นงนั วิ คราะ
น ยบาย ละ ผน
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานวาง ผน ถิติ ละ
วิชา าร)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2)  นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต.  ที่ มท 0809.3/ว 
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558   รื่อง ประ าศ  .จ., .ท.
  ละ  .อบต.  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละ
วิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4)  ละ
ประ าศ  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต.  รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
อัตราคาจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้างขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
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งบดาเนินงาน รวม 35,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,500 บาท
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 24,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น  งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ( งินรางวัลประจาป) า รับพนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งาน ถิติ ละวิชา าร)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น งินรางวัลประจาป พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้
ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2557  รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป พนั งาน วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท. ละ  .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26  ุมภาพันธ 2558  รื่องประ าศ
.จ., .ท.  ละ  .อบต.  รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ  งื่อนไข  ละวิธี าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป า รับพนั งาน
วนท้องถิ่น ลู จ้าง  ละพนั งานจ้างขององค รป ครอง วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท. ละ  .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  รื่องซั ซ้อม นวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ  งื่อนไข  ละวิธี าร า นดประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 1,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนปฏิบัติงานนอ วลาราช าร า รับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง 
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งาน ถิติ ละวิชา าร)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

พ.ศ.2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559  รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ

คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ ที่
จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานวาง ผน ถิติ ละ
วิชา าร)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,192,472 บาท
งบบุคลากร รวม 1,700,472 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,700,472 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 986,880 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบลประจาป พร้อมทั้ง งิน
ปรับปรุง งิน ดือน รวม 12  ดือน จานวน 4 อัตรา ดังนี้
  -ตา นงผู้อานวย าร องคลัง            จานวน 1 อัตรา
  -ตา นงนั วิชา าร งิน ละบัญชี        จานวน 1 อัตรา
  -ตา นงนั วิชา ารจัด ็บรายได้        จานวน 1 อัตรา
  -ตา นง จ้าพนั งานพั ดุ                 จานวน 1 อัตรา
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 
2)  นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต.  ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558   รื่อง ประ าศ  .จ.,
.ท.  ละ  .อบต.  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน
ละวิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4)
ละประ าศ  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต.  รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตราคาจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้างขององค รป ครอง วน

ท้องถิ่นได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว  งิน พิ่มตาง ๆ 
พนั งาน วนตาบล รวม 12  ดือน 
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) ประ าศ  .จ.  .ท.  ละ  .อบต.  รื่อง  า นด ลั ณฑ าร
ใ ้ข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่นได้รับ งินคาตอบ ทนนอ

นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22  มษายน 2547
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งินประจาตา นง จานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงของพนั งาน วนตาบล ตา นง
ผู้อานวย าร องคลัง
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารงานคลัง)
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) ประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล วน
ท้องถิ่น  รื่อง  า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบุคคลท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) 
3) ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล  รื่องมาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน  ละ
ประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง จานวน 645,092 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนั งานจ้าง รวม 12  ดือน จานวน 3 อัตรา ดังนี้

  -ตา นงผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชี  จานวน 1 อัตรา
  -ตา นงผู้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้       จานวน 1 อัตรา
  -ตา นงผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร               จานวน 1 อัตรา
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)  นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.5/ว
36 ลงวันที่ 26  ิง าคม 2558  รื่อง ประ าศ  .จ.,  .ท.
ละ  .อบต.  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จานวน 2,500 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนั งานจ้าง รวม 12
ดือน 
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)  นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1  ร ฎาคม 2558  รื่อง ประ าศ  .จ.  .ท. 
ละ  .อบต.  รื่อง  า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร

ป ครอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)
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งบดาเนินงาน รวม 492,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 267,000 บาท
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 155,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น  งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ( งินรางวัลประจาป) า รับพนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น งินรางวัลประจาป พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้
ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2557  รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป พนั งาน วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท. ละ  .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26  ุมภาพันธ 2558  รื่องประ าศ  .จ
., .ท.  ละ  .อบต.  รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั

ณฑ  งื่อนไข  ละวิธี าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป า รับพนั งาน
วนท้องถิ่น ลู จ้าง  ละพนั งานจ้างขององค รป ครอง วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท. ละ  .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  รื่องซั ซ้อม นวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ  งื่อนไข  ละวิธี าร า นดประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนปฏิบัติงานนอ วลาราช าร า รับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง 
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

พ.ศ.2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559  รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คา ชาบ้าน จานวน 72,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบล รือผู้มี ิทธิ
บิ ได้
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559  รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
จาย งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา จานวน 35,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ ข้าราช าร/
พนั งาน/ลู จ้างประจา  ละผู้มี ิทธิ บิ ได้
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ละ ้ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
คาซั ฟอ  คา าจัด ิ่งปฏิ ูล คาระวางบรรทุ  คา ชาทรัพย ิน
คา ฆษณา ละ ผย พร คาธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ัน คาใช้
จายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา คาจ้าง มาบริ าร  รือคา
จ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง ทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ
ัญณาณตาง ๆ ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ัง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  รื่อง  ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ
จายในลั ษณะคาใช้ อยวั ดุ  ละคา าธารณูป ภค
3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560   รื่อง  ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ
จายในลั ษณะคาใช้ อยวั ดุ  ละคา าธารณูป ภค
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ

คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ ที่
จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ครง ารจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง ารจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ิน  ชน คาวั ดุ คาอุป รณ คาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ
ครง าร ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2565 ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 81 ลาดับที่ 2)
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ครง าร ียภาษีดีมีรางวัล จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง าร ียภาษีดีมีรางวัล  ย ป็น
คาใช้จาย ฃน คาป้ายประชา ัมพันธ คาวั ดุ านั งาน คาวั ดุ
อุป รณที่ใช้ใน ครง าร  ละคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ
ครง าร ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารงานคลัง)
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 81 ลาดับที่ 2)

ครง ารอบรมใ ้ความรู้ผู้ประ อบ ิจ ารในพื้นที่อบต. ระ ชง จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง ารอบรมใ ้ความรู้ผู้ประ อบ ิจ าร
ในพื้นที่องค ารบริ าร วนตาบล  ย ป็นคาใช้จาย  ชน คาป้าย
ครง าร คา ื่อประชา ัมพันธ คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุ

อุป รณที่ใช้ใน ครง าร  ละคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ
ครง าร ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารงานคลัง)
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 80 ลาดับที่ 6)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งาน  ชน  ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า
ยางลบ น้ายาลบคาผิด  ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ  าว  มุด
บบพิมพ  นัง ือ  ครื่องคิด ลขขนาด ล็   ครื่อง จาะ ระดาษ

ขนาด ล็   รรไ ร  ้าอี้พลา ติ  ตรายาง ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น  ชน  ๊ ุงต้ม น้ามัน
ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามัน
จารบี น้ามัน ครื่อง ถาน  ๊าช น้ามัน ียร น้ามัน ลอลื่น ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

วั ดุคอมพิว ตอร จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร  ชน อุป รณบันทึ ข้อมูล  ทป
บันทึ ข้อมูล  ัวพิมพ รือ ถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร 
ระดาษตอ นื่อง  ผน รือจานบันทึ ข้อมูล ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานบริ ารงานคลัง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 13/8/2564  13:29:10 น้า : 38/99



งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 202,220 บาท
งบบุคลากร รวม 180,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 180,720 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 180,720 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบลประจาป พร้อมทั้ง งิน
ปรับปรุง งิน ดือน จานวน 12  ดือน ตา นงนั วิชา ารตรวจ
อบภายใน

ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานควบคุมภายใน ละ าร
ตรวจ อบภายใน)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2)  นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต.  ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558   รื่อง ประ าศ  .จ.,  .ท. 
ละ  .อบต.  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละ

วิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4) 
ละประ าศ  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต.  รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว
ับอัตราคาจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้างขององค รป ครอง วน

ท้องถิ่นได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4)
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งบดาเนินงาน รวม 21,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 16,500 บาท
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 15,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น  งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ( งินรางวัลประจาป) า รับพนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานควบคุมภายใน ละ
ตรวจ อบภายใน)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น งินรางวัลประจาป พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้
ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2557  รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป พนั งาน วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท. ละ  .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26  ุมภาพันธ 2558  รื่องประ าศ
.จ., .ท.  ละ  .อบต.  รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ  งื่อนไข  ละวิธี าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป า รับพนั งาน
วนท้องถิ่น ลู จ้าง  ละพนั งานจ้างขององค รป ครอง วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท. ละ  .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  รื่องซั ซ้อม นวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ  งื่อนไข  ละวิธี าร า นดประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 1,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนปฏิบัติงานนอ วลาราช าร า รับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง 
ปรา ฏใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานควบคุมภายใน ละ าร
ตรวจ อบภายใน)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

พ.ศ.2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559  รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ

คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ ที่
จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร
ปรา ฎใน ผนงานบริ ารงานทั่วไป(งานควบคุมภายใน ละ าร
ตรวจ อบภายใน)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 250,000 บาท

งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

ครง ารติดตั้ง ล้องวงจรปด มู 1 - มู 5 ตาบล ระ ชง จานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาติดตั้ง ล้องวงจรปด  มู 1 -  มู 5 ตาบล ระ ชง
บริ วณทาง ข้าอบต. 2 จุด  น้า รงพยาบาล ง ริม ุขภาพ
ตาบล ระ ชง 1 จุด  ลังที่ทา ารอบต. ระ ชง 1 จุด (รายละ
อียดตาม บบ ปลน อ ร้างขององค ารบริ าร วนตาบล
ระ ชง)

ปรา ฎใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน(งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ื่อ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล 
พ.ศ. 2537  ละ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)  น้า 73 ลาดับที่ 9
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 135,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 135,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น  รณีปฏิบัติ น้าที่ตามที่ได้รับคา ั่ง
ของอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน 
ปรา ฎใน ผนงานรั ษาความ งบภายใน(งานป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบคณะ รรม ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย งชาติ
วาด้วยคาใช้จายของอา า มัครใน ารป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ครง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล าคัญ จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาม ครง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทาง
ถนนชวง ทศ าล าคัญ  ทศ าลปใ ม  ง รานต ประ อบด้วย
คาใช้จาย ชน คา ชา ต็นท คาน้าดื่ม คาป้ายประชา ัมพันธ คา
วั ดุ อุป รณที่ ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงานรั ษาความ งบภายใน(งานป้อง ัน ละ
บรร ทา าธารณภัย)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2565 ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 72 ลาดับที่ 6)

วันที่พิมพ : 13/8/2564  13:29:10 น้า : 43/99



ครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจาองค าร
บริ าร วนตาบล ระ ชง

จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาม ครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิต
อา าภัยพิบัติประจาองค ารบริ าร วนตาบล ระ ชง ประ อบ
ด้วยคาใช้จาย  ชน คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คาป้าย
ครง าร คาวั ดุ อุป รณที่ ี่ยว ับ ครง าร ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงานรั ษาความ งบภายใน(งานป้อง ัน ละ
บรร ทา าธารณภัย)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2565 ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  พื่ม ติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563  น้า 2 ลาดับที่ 1)

ครง ารฝึ อบรมป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ละบรร ทา าธารณภัย จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาม ครง ารฝึ อบรมป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน ละบรร ทา าธารณภัย ประ อบด้วยคาใช้จาย  ชน คา
อา าร ละ ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คาป้าย ครง าร คาวั ดุ 
อุป รณที่ ี่ยว ับ ครง าร ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงานรั ษาความ งบภายใน(งานป้อง ัน ละ
บรร ทา าธารณภัย)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2565 ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   น้า 72 ลาดับที่ 2)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วั ดุ ครื่องดับ พลิง จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องดับ พลิง  ชน ถังดับ พลิง ลู บอล
ดับ พลิง วาลวน้าดับ พลิง ทอ าย งน้า  ายดับ พลิง ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน(งานป้อง ัน ละ
บรร ทา าธารณภัย)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,697,848 บาท

งบบุคลากร รวม 1,148,177 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,148,177 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 653,300 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบลประจาป พร้อมทั้ง งิน
ปรับปรุง งิน ดือน รวม 12  ดือน ตา นง ครู คศ.2 จานวน 2
อัตรา
ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา(งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2)  นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต.  ที่ มท 0809.3/ว
 2583 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558   รื่อง ประ าศ  .จ.,  .ท. 
ละ  .อบต.  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละ

วิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4) 
ละประ าศ  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต.  รื่องมาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับอัตราคาจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้างขององค รป ครอง วน

ท้องถิ่นได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4)
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งินวิทยฐานะ จานวน 84,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะ(ชานาญ าร)พนั งาน วนตาบล
จานวน 2 ราย รวม 12  ดือน
ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา(งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง จานวน 388,877 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง พร้อม งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนั งานจ้างขององค ารบริ าร วนตาบล รวม 12  ดือน

จานวน 2 อัตรา ดังนี้
  -ตา นงผู้ชวย ัว น้าศูนยพัฒนา ด็ ล็     จานวน 1 อัตรา
  -ตา นงผู้ชวยครูผู้ดู ล ด็                      จานวน 1 อัตรา
ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา(งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)  นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.5/ว 
36 ลงวันที่ 26  ิง าคม 2558  รื่อง ประ าศ  .จ.,  .ท.  ละ
.อบต.  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จานวน 22,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนั งานจ้างของ
องค ารบริ าร วนตาบล
ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา(งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา)
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542
2)  นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1  ร ฎาคม 2558  รื่อง ประ าศ  .จ.  .ท.
ละ  .อบต.  รื่อง  า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร

ป ครอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)
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งบดาเนินงาน รวม 822,571 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 87,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น  งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น

รณีพิ ศษ( งินรางวัลประจาป) า รับพนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง
ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา(งานระดับ อนวัย รียน ละ
ประถมศึ ษา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น งินรางวัลประจาป พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้
ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2557  รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทน

อื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

3) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท. ละ  .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26  ุมภาพันธ 2558  รื่องประ าศ
.จ., .ท.  ละ  .อบต.  รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
ลั ณฑ  งื่อนไข  ละวิธี าร า นด งินประ ยชนตอบ ทน

อื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป า รับ
พนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง  ละพนั งานจ้างขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท. ละ  .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  รื่องซั ซ้อม
นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ  งื่อนไข  ละวิธี าร า นด

ประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัลประจาป
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 1,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ ข้าราช าร รือผู้มี ิทธิ
บิ ได้
ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา(งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559  รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน
คา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

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

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ ข้าราช าร/
พนั งาน/ลู จ้างประจา  ละผู้มี ิทธิ บิ ได้
ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา(งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ละ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 312,915 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ

คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ ที่
จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร
ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา(งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ครง ารวัน ด็ งชาติ จานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ครง ารวัน ด็ งชาติ  ย ป็น
คาใช้จาย  ชน คาป้าย ครง าร คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คา
ประดับต ตง ถานที่ คาใช้จายใน ารประ วด รือ ขงขัน 
คาวั ดุ อุป รณที่ ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา(งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 66 ลาดับที่ 9)
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ครง าร ง ริม ภา ด็  อบต. ระ ชง จานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง าร ง ริม ภา ด็ อบต. ระ ชง
ดยมีคาใช้จาย ย ป็น คาป้าย ครง าร คาอา าร ละ ครื่องดื่ม

คาวิทยา ร คาวั ดุ อุป รณที่ใช้ใน ครง าร  ละคาใช้จายอื่นที่
ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา(งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 65 ลาดับที่ 7)

ครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา จานวน 262,915 บาท
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งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน
พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวันใ ้ ด็ ปฐมวัยในศูนยพัฒนา
ด็ ล็  ดังนี้
-ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระ ชง        จานวน 144,060 บาท
(จานวน ด็  28 คน ๆ ละ 21 บาท จานวน 245 วัน
-ศูนยพัฒนา ด็ ล็ รง รียนวัดอนุ ุญชรารา  จานวน 56,595
 บาท
(จานวน ด็  11 คน ๆ ละ 21 บาท จานวน 245 วัน

งินอุด นุน า รับ นับ นุนคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาศูนย
พัฒนา ด็ ล็  ดังนี้
(1)คาจัด าร รียน าร อน
     พื่อจาย ป็นคาจัด รรคาจัด าร รียน าร อน  า รับ ด็ อายุ
    2-5 ป คนละ 1,700 บาท/ป ดังนี้
    -ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระ ชง  จานวน  25,500  บาท
    (จานวน ด็  15 คน ๆ ละ 1,700 บาท)
   -ศูนยพัฒนา ด็ ล็ รง รียนวัดอนุ ุญชราราม จานวน
   11,900 บาท
   (จานวน ด็  7 คน ๆ ละ 1,700 บาท)

(2)คา นัง ือ รียน
    พื่อจาย ป็นคาจัด รรคา นัง ือ  า รับ ด็ อายุ 3 - 5 ป
   คนละ 200 บาท/ป ดังนี้
   -ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระ ชง  จานวน 3,000  บาท
   (จานวน ด็  15 คน ๆ ละ 200 บาท)
  -ศูนยพัฒนา ด็ ล็ รง รียนวัดอนุ ุญชราราม  จานวน
   1,400 บาท
   (จานวน ด็  7 คน ๆ ละ 200 บาท)

(3)คาอุป รณ าร รียน
    พื่อจาย ป็นคาจัด รรคาอุป รณ าร รียน  า รับ ด็ อายุ 
   3 - 5 ป คนละ 200 บาท/ป ดังนี้
    -ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระ ชง  จานวน 3,000  บาท
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   (จานวน ด็  15 คน ๆ ละ 200 บาท)
  -ศูนยพัฒนา ด็ ล็ รง รียนวัดอนุ ุญชราราม  จานวน
   1,400 บาท
   (จานวน ด็  7 คน ๆ ละ 200 บาท)

(4)คา ครื่อง บบนั รียน
    พื่อจาย ป็นคาจัด รรคา ครื่อง บบนั รียน  า รับ ด็ อายุ
   3 - 5 ป คนละ 300 บาท/ป ดังนี้
    -ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระ ชง  จานวน 4,500  บาท
   (จานวน ด็  15 คน ๆ ละ 300 บาท)
  -ศูนยพัฒนา ด็ ล็ รง รียนวัดอนุ ุญชราราม  จานวน
   2,100 บาท
   (จานวน ด็  7 คน ๆ ละ 300 บาท)

(5)คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน
     พื่อจาย ป็นคาจัด รรคา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน  า รับ ด็
    อายุ 3 - 5 ป คนละ 430 บาท/ป ดังนี้
    -ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระ ชง  จานวน 6,450  บาท
   (จานวน ด็  15 คน ๆ ละ 430 บาท)
  -ศูนยพัฒนา ด็ ล็ รง รียนวัดอนุ ุญชราราม  จานวน
   3,010 บาท
   (จานวน ด็  7 คน ๆ ละ 430 บาท)
ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา(งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2565 ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8  ร ฏาคม 2564  รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค
รป ครอง วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ฉพาะ
ทศบาลตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 65 ลาดับที่ 3,5)
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ค่าวัสดุ รวม 411,656 บาท
วั ดุงานบ้านงานครัว จานวน 411,656 บาท

พื่อจาย ป็น
-คาวั ดุงานบ้านงานครัว              จานวน 15,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว  ชน ผงซั ฟอ   บู น้ายา
ดับ ลิ่น  ปรง ไม้ วาด  ขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอ มอน  มอน
ผ้า ม ผ้าปู ต๊ะ  ม้อ  ระทะ ะละมัง ตะ ลิว  รอบรูป มีด

้วน้าจานรอง ถ้วยชาม ช้อนซอม ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา(งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

-คาอา าร ริม(นม)                         จานวน 396,656 บาท
พื่อจาย ป็นคาอา าร ริม(นม) ดังนี้
- รง รียนวัด ระ ชง "จันทรไพ รจนวิทยา"    
                                            จานวน 224,196 บาท
(จานวน ด็  117 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน)
- รง รียนวัดอนุ ุญชราราม             จานวน 97,727 บาท
(จานวน ด็  51 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน)
-ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระ ชง        จานวน 53,654 บาท
(จานวน ด็  28 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน)
-ศูนยพัฒนา ด็ ล็ รง รียนวัดอนุ ุญชราราม  
                                                จานวน  21,079 บาท
(จานวน ด็  11 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน)
ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา(งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
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1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2565 ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8  ร ฏาคม 2564  รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค
รป ครอง วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ฉพาะ
ทศบาลตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 65 ลาดับที่ 3,5)

งบลงทุน รวม 21,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,500 บาท
ครุภัณฑ านั งาน

ตู้ ล็ บาน ลื่อน ระจ จานวน 16,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ บาน ลื่อน ระจ  ขนาด 4 ฟุต
จานวน 4 ตู้ คุณลั ษณะ ดังนี้
1)บาน ลื่อน ระจ  2 ประตู 
2)มือจับ บบฝัง พร้อม ุญ จล็อ
จัด า ดย ืบราคาจา ท้องตลาด
ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา(งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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ต๊ะทางาน ล็ จานวน 5,500 บาท

พื่อจัดซื้อ ต๊ะทางาน ล็  ขนาด 4 ฟุต พร้อม ระจ
ปู ต๊ะ จานวน 1 ตัว คุณลั ษณะ ดังนี้
1)ลิ้นชั ข้าง 3 ลิ้นชั  ลิ้นนชั ลาง 1 ลิ้นชั  พร้อม ุญ จล็อ
ลิ้นชั
จัด า ดย ืบราคาจา ท้องตลาด
ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา(งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 705,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 705,600 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

งินอุด นุน วนราช าร จานวน 705,600 บาท

พื่อจาย ป็น
- งินอุด นุนอา าร ลางวัน รง รียนวัด ระ ชง "จันทรไพ รจน
วิทยา"                                     จานวน 491,400 บาท
(จานวน ด็  117 คน ๆ ละ 21 บาท จานวน 200 วัน)
- งินอุด นุนอา าร ลางวัน รง รียนวัดอนุ ุญชราราม
                                             จานวน 214,200 บาท
(จานวน ด็  51 คน ๆ ละ 21 บาท จานวน 200 วัน)
ปรา ฎใน ผนงาน ารศึ ษา(งานระดับ อนวัย รียน ละประถม
ศึ ษา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2565 ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8  ร ฏาคม 2564  รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค
รป ครอง วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ฉพาะ
ทศบาลตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล)
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 65 ลาดับที่ 2)
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แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 10,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ครง ารจัด ิจ รรมรณรงคป้อง ัน ละตอต้าน
ยา พติด

จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง ารจัด ิจ รรมรณรงคป้อง ัน ละ
ตอต้านยา พติด  ย ป็นคาใช้จาย  ชน คาป้าย ครง าร 
คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คาวั ดุ อุป รณที่ใช้ใน
ครง าร  ละคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงาน าธารณ ุข(งาน รงพยาบาล)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 69 ลาดับที่ 2)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 383,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 183,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ป็นคาป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลา
ที่ ียไปใ ้ อา า มัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติ น้าที่ใน าร
ดู ลผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน ขตพื้นที่ขององค ารบริ าร วน
ตาบล
ปรา ฎใน ผนงาน าธารณ ุข(งานบริ าร าธารณ ุข ละงาน
าธารณ ุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2565 ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0819.2/ว 2318
ลงวันที่ 21  มษายน 2564  รื่อง  นวทาง ารจัดทางบประมาณ
รายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565  พื่อ ป็นคาใช้จายใ ้

อา า มัครบริบาลท้องถิ่น ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ครง ารควบคุมป้อง ัน รคติดตอ ละ รคไมติดตอ จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารควบคุมป้อง ัน รคติดตอ ละ
รคไมติดตอ  ย ป็นคาใช้จาย  ชน คาป้าย ครง าร คาน้ายา
คมีภัณฑ คาวิทยา ร คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุ อุป รณ
อื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงาน าธารณ ุข(งานบริ าร าธารณ ุข ละงาน
าธารณ ุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 68 ลาดับที่ 1)
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ครง ารรณรงคป้อง ันควบคุม รคไข้ ลือดออ จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารรณรงคป้อง ัน ละควบคุม รค
ไข้ ลือดออ   ย ป็นคาใช้จาย  ชน คาป้าย ครง าร คาน้ายา
คมีภัณฑ คาวิทยา ร คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุ อุป รณ
อื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงาน าธารณ ุข(งานบริ าร าธารณ ุข ละงาน
าธารณ ุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 68 ลาดับที่ 1)

ครง าร ัตวปลอด รคคนปลอดภัยจา รคพิษ ุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศา ตราจารย พล อ ญิง พล รือ อ ญิง
พลอา าศ อ ญิง ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลั ษณอัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ( ารวจข้อมูล ละขึ้นทะ บียน ัตว)

จานวน 3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง าร ัตวปลอด รคคนปลอดภัยจา
รคพิษ ุนัขบ้าฯ คา ารวจข้อมูล ละขึ้นทะ บียน ัตว ละวั ดุ

อุป รณอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงาน าธารณ ุข(งานบริ าร าธารณ ุข ละงาน
าธารณ ุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2565 ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  น้า 68 ลาดับที่ 9)
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ครง าร ัตวปลอด รคคนปลอดภัยจา รคพิษ ุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศา ตราจารยพล อ ญิง พล รือ อ ญิง
พลอา าศ อ ญิง ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ 
จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณอัครราช ุมารี รมพระ
ศรี วางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง าร ัตวปลอด รคคนปลอดภัย
จา รคพิษ ุนัขบ้าฯ  ย ป็นคาใช้จาย  ชน ป้าย ครง าร
คาวิทยา ร คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาวัคซีน คา ข็มฉีดยา 
ระบอ ฉีดยา คาทา มัน ุนัข  มว  ละวั ดุ อุป รณอื่นที่
ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงาน าธารณ ุข(งานบริ าร าธารณ ุข ละงาน
าธารณ ุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2565 ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  น้า 68 ลาดับที่ 8)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย  ชน  าลี  ละผ้า
พัน ผล ยา ละ วชภัณฑ  อล อฮอล  คมีภัณฑ น้ายาตาง ๆ 
ถุงมือ ทรายอะ บท น้ายาพน มอ ควัน าจัดยุง คลอรีน  าร ้ม
น้า า อนามัย ชุดป้อง ัน ชื้อ รค( บบใช้ครั้ง ดียวทิ้ง) ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงาน าธารณ ุข(งานบริ าร าธารณ ุข ละงาน
าธารณ ุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 13/8/2564  13:29:10 น้า : 61/99



งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
งินอุด นุนองค รประชาชน

อุด นุน ครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา นับ นุนงบประมาณใน ครง ารพระราชดาริด้าน
าธารณ ุข จานวน 10  มูบ้าน ๆ ละ 20,000 บาท

ปรา ฎใน ผนงาน าธารณ ุข(งานบริ าร าธารณ ุข ละงาน
าธารณ ุขอื่น)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2562
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารจัดทางบ
ประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2565 ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  น้า 69 ลาดับที่ 10)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 651,096 บาท

งบบุคลากร รวม 537,096 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 537,096 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 288,120 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบลประจาป พร้อมทั้ง งิน
ปรับปรุง งิน ดือน รวม 12  ดือน ตา นงนั พัฒนาชุมชน
ปรา ฎใน ผนงาน ังคม ง คราะ (งาน วั ดิ าร ังคม ละ
ังคม ง คราะ )
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2)  นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต.  ที่ มท 0809.3/ว 
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  รื่องประ าศ  .จ., .ท. 
ละ  .อบต.  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละ

วิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4)  ละ
ประ าศ  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต.  รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
อัตราคาจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้างขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4)

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง จานวน 248,976 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุง
คาตอบ ทนพนั งานจ้างขององค รป ครอง วนตาบล 
รวม 12  ดือน ตา นงผู้ชวยนั พัฒนาชุมชน
ปรา ฎใน ผนงาน ังคม ง คราะ (งาน วั ดิ าร ังคม ละ ังคม
ง คราะ )
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)  นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.5/ว
36 ลงวันที่ 26  ิง าคม 2558  รื่อง ประ าศ  .จ.,  .ท. 
ละ  .อบต.  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง
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งบดาเนินงาน รวม 114,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 94,000 บาท
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 45,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น  งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ( งินรางวัลประจาป) า รับพนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง
ปรา ฎใน ผนงาน ังคม ง คราะ (งาน วั ดิ าร ังคม ละ
ังคม ง คราะ )
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น งินรางวัลประจาป พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้
ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2557  รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป พนั งาน วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท. ละ  .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26  ุมภาพันธ 2558  รื่องประ าศ
.จ., .ท.  ละ  .อบต.  รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
ลั ณฑ  งื่อนไข  ละวิธี าร า นด งินประ ยชนตอบ ทน

อื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป า รับ
พนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง  ละพนั งานจ้างขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท. ละ  .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  รื่องซั ซ้อม นวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ  งื่อนไข  ละวิธี าร า นดประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 1,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนปฏิบัติงานนอ วลาราช าร า รับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง 
ปรา ฏใน ผนงาน ังคม ง คราะ (งาน วั ดิ าร ังคม ละ ังคม
ง คราะ )
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

พ.ศ.2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559  รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คา ชาบ้าน จานวน 48,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบล รือผู้มี ิทธิ
บิ ได้
ปรา ฎใน ผนงาน ังคม ง คราะ (งาน วั ดิ าร ังคม ละ
ังคม ง คราะ )
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.

2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559  รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน
คา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ

คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ ที่
จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร
ปรา ฎใน ผนงาน ังคม ง คราะ (งาน วั ดิ าร ังคม ละ ังคม
ง คราะ )
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ครง ารปรับปรุง ภาพ วดล้อมผู้พิ าร ผู้ ูงอายุ ละ
ผู้ด้อย อ า

จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายปรับปรุง ภาพ วดล้อมที่อยูอาศัย ผู้พิ าร
ผู้ ูงอายุ   ละผู้ด้อย อ า  ใน ขตพื้นที่ขององค ารบริ าร วน
ตาบล
ปรา ฎใน ผนงาน ังคม ง คราะ (งาน วั ดิ าร ังคม ละ ังคม
ง คราะ )
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537  ละ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้

องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  น้า 71 ลาดับที่ 7)
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ครง าร ง ริมคุณภาพชีวิตผู้ ูงอายุ ผู้พิ าร ผู้ด้อย อ า  ด็ ละ
ยาวชน

จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง าร ง ริมคุณภาพชีวิตผู้ ูงอายุ 
ผู้พิ าร ผู้ด้อย อ า   ด็ ละ ยาวชน  ย ป็นคาใใช้จาย  ชน
คาป้าย ครง าร คาวิทยา ร คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุ
อุป รณอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงาน ังคม ง คราะ (งาน วั ดิ าร ังคม ละ ังคม
ง คราะ )
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537  ละ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้

องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  น้า 70 ลาดับที่ 4)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 490,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 480,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา าจัดขยะมูลฝอย ละ ิ่งปฏิ ูล คาจ้าง มาบริ าร
คาธรรม นียมใน ารทิ้ง ละ าจัด  ละ ิ่งอื่น ๆ
ปรา ฎใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน(งาน าจัดขยะมูลฝอย ละ
ิ่งปฏิ ูล)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ.2537  ละ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้

องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  น้า 77 ลาดับที่ 3)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ครง าร มูบ้านปลอดขยะ (Zoro Waste) จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง าร มูบ้านปลอดขยะ(Zoro Waste)
ย ป็นคาใช้จาย  ชน คาป้าย ครง าร คาอา าร ละ ครื่องดื่ม

คาวิทยา ร คาวั ดุ อุป รณที่ใช้ใน ครง าร  ละคาใช้จายอื่นที่
ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงาน ค ะ ละชุมชน(งาน าจัดขยะมูลฝอย ละ ิ่ง
ปฏิ ูล)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 82 ลาดับที่ 9)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ครง ารน้อมนา ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง ารน้อมนา ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจ
พอ พียง  ย ป็นคาใช้จาย  ชน คาป้าย ครง าร คาอา าร ละ
ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คาวั ดุ อุป รณที่ใช้ใน ครง าร  ละคา
ใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงาน ร้างความ ข้ม ข็งของชุมชน(งาน ง ริม ละ
นับ นุนความ ข้ม ข็งชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 64 ลาดับที่ 13)
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ครง ารประชุมประชมคมท้องถิ่น จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง ารประชาคมท้องถิ่น  ย ป็นคาใช้
จาย  ชน คาป้าย ครง าร คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาวิทยา ร 
คาวั ดุ อุป รณที่ใช้ใน ครง าร  ละคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ
ครง าร ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงาน ร้างความ ข้ม ข็งของชุมชน(งาน ง ริม ละ
นับ นุนความ ข้ม ข็งชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)ระ บียบ ระทรวง มาดไทยวาด้วย าร บิ จายใน ารบริ าร
งานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 74 ลาดับที่ 2)

ครง ารฝึ อบรม ละ ง ริมอาชีพใ ้ ประชาชน จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง ารฝึ อบรม ละ ง ริมอาชีพใ ้
ประชาชน  ย ป็นคาใช้จาย  ชน คาป้าย ครง าร คาอา าร ละ
ครื่องดื่ม คาวิทยา ร คาวั ดุ อุป รณที่ใช้ใน ครง าร  ละคาใช้
จายอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงาน ร้างความ ข้ม ข็งของชุมชน(งาน ง ริม ละ
นับ นุนความ ข้ม ข็งชุมชน)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 62 ลาดับที่ 5)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 155,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ครง ารจัด ิจ รรมวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระ จ้า
อยู ัว

จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ครง ารจัด ิจ รรมวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระ จ้าอยู ัว  ย ป็นคาใช้จาย  ชน
คาป้าย ครง าร คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาธงตรา ัญญาลั ษณ
คาจ้าง มาประดับต ตงอาคาร ถานที่ คาวั ดุ อุป รณอื่นที่

ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร
(งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 78 ลาดับที่ 3)

ครง ารจัด ิจ รรมวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า
พระบรมราชินี

จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ครง ารจัด ิจ รรมวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้าพระบรมราชินี  ย ป็นคาใช้จาย 
ชน คาป้าย ครง าร คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาธงตรา ัญญา
ลั ษณคาจ้าง มาประดับต ตงอาคาร ถานที่ คาวั ดุ 
อุป รณอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร
(งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 78 ลาดับที่ 4)

วันที่พิมพ : 13/8/2564  13:29:10 น้า : 70/99



ครง ารจัด ิจ รรมวันพอ งชาติ จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ครง ารจัด ิจ รรมวันพอ ง
ชาติ ย ป็นคาใช้จาย  ชน คาป้าย ครง าร คาอา าร ละ
ครื่องดื่มคาจ้าง มาประดับต ตงอาคาร ถานที่ คาวั ดุ 
อุป รณอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร
(งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 78 ลาดับที่ 2)

ครง ารจัด ิจ รรมวัน ม งชาติ จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ครง ารจัด ิจ รรมวัน ม ง
ชาติ  ย ป็นคาใช้จาย  ชน คาป้าย ครง าร คาอา าร ละ
ครื่องดื่มคาจ้าง มาประดับต ตงอาคาร ถานที่ คาวั ดุ 
อุป รณอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงาน ารศา นา วัฒนธรรม ละนันทนา าร
(งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 78 ลาดับที่ 1)

ครง ารประ พณีวัน ง รานต วันครอบครัว ละวันผู้ ูงอายุ จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง ารประ พณีวัน ง รานต วัน
ครอบครัว  ละวันผู้ ูงอายุ  ย ป็นคาใช้จาย  ชน คาป้าย
ครง าร คาป้ายประชา ัมพันธ คาอา าร ละ ครื่องดื่ม 

คาวั ดุ อุป รณที่ใช้ใน ครง าร  ละคาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง
ับ ครง าร ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร(งาน
ศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน
าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 78 ลาดับที่ 2)
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ครง ารวันลอย ระทง จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชัจาย ครง ารวันลอย ระทง  ย ป็นคาใช้จาย
ชน คาป้าย ครง าร  คาป้ายประชา ัมพันธ คาอา าร ละ
ครื่องดื่ม คาวั ดุ อุป รณที่ใช้ใน ครง าร  ละคาใช้จายอื่นที่
ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร(งาน
ศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 78 ลาดับที่ 8)

ครง าร ทียนพรรษา จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชัจาย ครง าร ทียนพรรษา  ย ป็นคาใช้จาย
ชน คาป้าย ครง าร  คาป้ายประชา ัมพันธ คาอา าร ละ
ครื่องดื่มคาวั ดุ อุป รณที่ใช้ใน ครง าร  ละคาใช้จายอื่นที่
ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร(งาน
ศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 78 ลาดับที่ 6)
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

งินอุด นุน วนราช าร จานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ารจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรด ล
ละงานประจาปจัง วัดพระนครศรีอยุธยา

ปรา ฏใน ผนงานศา นาวัฒนธรรม ละนันนทนา าร(งานศา นา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.
2537  ละ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้

องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 79 ลาดับที่ 17)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,485,578 บาท

งบบุคลากร รวม 1,563,578 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,563,578 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 448,920 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบลประจาป พร้อมทั้ง งิน
ปรับปรุง งิน ดือน จานวน 12  ดือน ตา นงผู้อานวย าร องชาง
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา (งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)  นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต.  ที่ มท 0809.3/ว 
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  รื่อง ประ าศ  .จ.,  .ท. 
ละ  .อบต.  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละ

วิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4)  ละ
ประ าศ  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต.  รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
อัตราคาจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้างขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4)

งินประจาตา นง จานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงของพนั งาน วนตาบล
ตา นงผู้อานวย าร องชาง
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) ประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล วน
ท้องถิ่น  รื่อง  า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารบุคคลท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) 
3) ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบล  รื่องมาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละวิธี ารจาย งิน ดือน  ละ
ประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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คาตอบ ทนพนั งานจ้าง จานวน 987,658 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงคา
ตอบ ทนพนั งานจ้างขององค ารบริ าร วนตาบล รวม 12
ดือน จานวน 8 อัตรา ดังนี้
  -ตา นงผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร        จานวน 1 อัตรา
  -ตา นงผู้ชวย จ้าพนั งานประปา        จานวน 1 อัตรา
  -ตา นงพนั งานขับรถยนต               จานวน 1 อัตรา
  -ตา นงพนั งานจ้างทั่วไป                จานวน 5 อัตรา
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)  นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.5/ว
36 ลงวันที่ 26  ิง าคม 2558  รื่อง ประ าศ  .จ., .ท. ละ
.อบต.  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง จานวน 85,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนั งานจ้างของ
องค ารบริ าร วนตาบล
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)  นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1  ร ฎาคม 2558  รื่องประ าศ  .จ.  .ท.
ละ .อบต.  รื่อง  า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง ละพนั งานจ้างขององค ร

ป ครอง วนท้องถิ่นได้รับ งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)
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งบดาเนินงาน รวม 905,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น  งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ( งินรางวัลประจาป) า รับพนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น งินรางวัลประจาป พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้
ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2557  รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป พนั งาน วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท. ละ  .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26  ุมภาพันธ 2558  รื่องประ าศ
.จ., .ท.  ละ  .อบต.  รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ  งื่อนไข  ละวิธี าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป า รับพนั งาน
วนท้องถิ่น ลู จ้าง  ละพนั งานจ้างขององค รป ครอง วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท. ละ  .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  รื่องซั ซ้อม นวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ  งื่อนไข  ละวิธี าร า นดประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนปฏิบัติงานนอ วลาราช าร า รับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง 
ปรา ฏใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

พ.ศ.2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559  รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คา ชาบ้าน จานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบล รือผู้มี ิทธิ
บิ ได้
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ.

2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559  รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน
คา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ ข้าราช าร/
พนั งาน/ลู จ้างประจา  ละผู้มี ิทธิ บิ ได้
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ละ ้ไข พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
คาซั ฟอ  คา าจัด ิ่งปฏิ ูล คาระวางบรรทุ  คา ชาทรัพย ิน
คา ฆษณา ละ ผย พร คาธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ัน คาใช้
จายใน ารดา นินคดีตามคาพิพา ษา คาจ้าง มาบริ าร  รือคา
จ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง ทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ
ัญณาณตาง ๆ ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)

ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ัง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  รื่อง  ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ
จายในลั ษณะคาใช้ อยวั ดุ  ละคา าธารณูป ภค
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560   รื่อง  ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ
จายในลั ษณะคาใช้ อยวั ดุ  ละคา าธารณูป ภค
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จาย ดินทางไปราช าร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ

คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ ที่
จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว
ับอุต า รรม ละ าร ยธา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาบารุงรั ษา ละซอม ซม จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาซอม ซมทรัพย ินขององค ารบริ าร
วนตาบล  พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ

ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)

ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563  รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564  รื่อง  ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ  ละคา าธารณูป ภค
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ค่าวัสดุ รวม 605,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งาน  ชน  ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า
ยางลบ น้ายาลบคาผิด  ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ  าว  มุด
บบพิมพ  นัง ือ  ครื่องคิด ลขขนาด ล็   ครื่อง จาะ ระดาษ

ขนาด ล็   รรไ ร  ้าอี้พลา ติ  ตรายาง ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ  ชน ฟว   ทปพัน าย
ไฟฟ้า  ายไฟฟ้า  ลอดไฟฟ้า  ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า
วิตซไฟฟ้า รีซี ตอร มูฟวิ่งคอย คอน ดน ซอร ขา ลอด

ฟลูออ ร ซนซ ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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วั ดุ อ ร้าง จานวน 250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ ร้าง  ชน น้ามันทาไม้ ทิน นอร  ี
ปูนซี มนต ทราย ยางมะตอย า ร็จรูป อิฐ รือซี มนตบล็อ
ระ บื้อง  ัง ะ ี ตะปู  ล็ ้น  ปรงทา ี ปูนขาว ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)

ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น  ชน  ๊ ุงข้ม น้ามัน
ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน ๊าด น้ามัน บนซิน น้ามัน ตา น้ามัน
จารบี น้ามัน ครื่อง ถาน  ๊าช น้ามัน ียร น้ามัน ลอลื่น ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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วั ดุคอมพิว ตอร จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร  ชน อุป รณบันทึ ข้อมูล  ทป
บันทึ ข้อมูล  ัวพิมพ รือ ถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร 
ระดาษตอ นื่อง  ผน รือจานบันทึ ข้อมูล ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)

ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

วั ดุจราจร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุจราจร  ชน ยางชะลอความ ร็วรถ รือ
ยานพา นะ  ติ๊ อรติดรถ รือยานพา นะ  ัญญาณไฟ
ระพริบ  ัญญาณไฟฉุ ฉิน  รวยจราจร  ผน ั้นจราจร ป้าย
ตือน ผน ป้ายจราจร  ระจ ค้งมน ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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วั ดุอื่น จานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอื่น  ชน อุป รณบังคับ ัตว มิ ตอรน้า-
ไฟฟ้า  มอ รือ ตะ รง ัน วะ  ัว ชื่อม ๊   ัววาลว ปด-ปด

๊  ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

ครื่องคอมพิว ตอร า รับ านั งาน จานวน 17,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร  า รับงาน านั งาน (จอ ดง
ภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 1  ครื่อง คุณลั ษณะ
พื้นฐาน
-มี นวยประมวลผล ลาง(PCU)ไมน้อย วา 4  น ลั  (4
core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 3.1 GHz
รือดี วาจานวน 1  นวย

- นวยประมวลผล ลาง (PCU) มี นวยความจา บบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาดไมน้อย วา 4 MB
-มี นวยความจา ลั  (RAM)ชนิด DDR4  รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 4 GB
-มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA  รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB  รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อย วา 250 GB จานวน 1  นวย
-มี DVD-RW  รือดี วา จานวน 1  นวย
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) บบ
10/100/1000 Base-T  รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0  รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง

-มี ป้นพิมพ ละ มา
-มีจอ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1  นวย
 คุณลั ษณะ ละราคาตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะ
พื้นฐาน ารจัด าอุป รณ ละระบบคอมพิว ตอร  ระทรวง
ดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งานบริ ารทั่วไป

ี่ยว ับอุต า รรม ละ าร ยธา)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจา
ปขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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งานก่อสร้าง รวม 3,036,440 บาท
งบบุคลากร รวม 313,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 313,440 บาท
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น จานวน 313,440 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบลประจาป พร้อมทั้ง งิน
ปรับปรุง งิน ดือน จานวน 12  ดือน ตา นงนายชาง ยธา
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ ยธา(งาน อ ร้าง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2)  นัง ือ านั งาน  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต.  ที่ มท 0809.3/ว 
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  รื่อง ประ าศ  .จ., .ท.
  ละ  .อบต.  รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน ละ
วิธี ารจาย งิน ดือน ละประ ยชนตอบ ทนอื่น (ฉบับที่ 4)  ละ
ประ าศ  .จ.,  .ท.  ละ  .อบต.  รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
อัตราคาจ้าง ละ ารใ ้ลู จ้างขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4)
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งบดาเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน 26,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น  งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ( งินรางวัลประจาป) า รับพนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานจ้าง
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งาน อ ร้าง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น งินรางวัลประจาป พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้
ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2557  รื่อง ารดา นิน ารตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร า นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป พนั งาน วนท้องถิ่น
ใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท. ละ  .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26  ุมภาพันธ 2558  รื่องประ าศ
.จ., .ท.  ละ  .อบต.  รื่อง า นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
ลั ณฑ  งื่อนไข  ละวิธี าร า นด งินประ ยชนตอบ ทน

อื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป า รับ
พนั งาน วนท้องถิ่น ลู จ้าง  ละพนั งานจ้างขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ านั งาน  .จ., .ท. ละ  .อบต.ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  รื่องซั ซ้อม นวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ  งื่อนไข  ละวิธี าร า นดประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาป
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 1,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนปฏิบัติงานนอ วลาราช าร า รับ
พนั งาน วนตาบล ละพนั งานจ้าง 
ปรา ฏใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งาน อ ร้าง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

พ.ศ.2559
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559  รื่องระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ จาย งินตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คา ชาบ้าน จานวน 48,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบล รือผู้มี ิทธิ
บิ ได้
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งาน อ ร้าง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559  รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน
คา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

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

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ ข้าราช าร/
พนั งาน/ลู จ้างประจา  ละผู้มี ิทธิ บิ ได้
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งาน อ ร้าง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ละ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ   ชน คาจ้างที่
ปรึ ษา คาจ้างออ บบ คาควบคุมงานที่จายใ ้ อ ชน นิติ
บุคคล รือบุคคลภายนอ  ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งาน อ ร้าง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ

คา ชาที่พั  คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ ที่
จา ป็นใน าร ดินทางไปราช าร
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งาน อ ร้าง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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งบลงทุน รวม 2,578,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,578,000 บาท
คาตอ ติม รือดัด ปลงอาคาร รือ ิ่งปลู ร้างตาง ๆ

ครง ารปรับปรุงซอม ซมที่ทา ารองค ารบริ าร วนตาบล
ระ ชง

จานวน 301,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงซอม ซมที่ทา ารองค ารบริ าร
วนตาบล ระ ชง  มูที่ 2 ตาบล ระ ชง(รายละ อียดตาม
บบ ปลน อ ร้างขององค ารบริ าร วนตาบล ระ ชง)

ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งาน อ ร้าง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ื่อ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล 
พ.ศ. 2537  ละ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)  น้า 52 ลาดับที่ 86
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คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร

ครง าร อ ร้าง ลังคา ล็ อน ประ งค น้าศูนยพัฒนา ด็
ล็ บ้าน ระ ชง มูที่ 2 ต. ระ ชง

จานวน 300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้าง ครง ลังคา ล็ อน ประ งค น้า
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ระ ชง  มูที่ 2 ต. ระ ชง ขนาด
ว้าง 5.00  มตร ยาว 10.00  มตร (รายละ อียดตาม บบ ปลน
อ ร้างขององค ารบริ าร วนตาบล ระ ชง)

ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งาน อ ร้าง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ื่อ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล
พ.ศ. 2537  ละ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)  พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง

ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  น้า 7 ลาดับที่ 25
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ครง ารปรับปรุงซอม ซมถนน ค ล.บริ วณ น้าบ้านนายนิวัฒน ชัย
ประภา 
มูที่ 3 ต. ระ ชง

จานวน 497,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงซอม ซมถนน ค ล.บริ วณ น้า
บ้านนายนิวัฒน ชัยประภา  มูที่ 3 ต. ระ ชง ขนาด ว้าง
4.00 ม. ยาว 94.00 ม.  รือขนาดพื้นที่รวม ันไมน้อย วา
376.00 ตร.ม. (รายละ อียดตาม บบ ปลน อ ร้างของ
องค ารบริ าร วนตาบล ระ ชง)
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งาน อ ร้าง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ื่อ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล 
พ.ศ. 2537  ละ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)  น้า 47 ลาดับที่ 51
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ครง ารปรับปรุงซอม ซมถนน ค ล. าย ลียบคลอง ระ ชง นือ
ฝั่งขวา มูที่ 4 ต. ระ ชง

จานวน 449,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงซอม ซมถนน ค ล. าย ลียบคลอง
ระ ชง นือฝั่งขวา  มูที่ 4 ต. ระ ชง ขนาด ว้าง 4.00 ม.

ยาว 215 ม.  รือขนาดพื้นที่รวม ันไมน้อย วา 860.00 ตร.ม.
(รายละ อียดตาม บบ ปลน อ ร้างขององค ารบริ าร วน
ตาบล ระ ชง)
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งาน อ ร้าง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ื่อ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล 
พ.ศ. 2537  ละ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)  พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง

ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  น้า 5 ลาดับที่ 6
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ครง ารปรับปรุงซอม ซมถนน ค ล. าย ลียบคลองบ้าน นือ 
มูที่ 1 ต.ช้างน้อย

จานวน 361,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงซอม ซมถนน ค ล. าย ลียบคลอง
บ้าน นือ  มูที่ 1 ต.ช้างน้อย ขนาด ว้าง 3.50 ม. ยาว
196.00 ม.  รือขนาดพื้นที่รวม ันไมน้อย วา 686.00 ม.
(รายละ อียดตาม บบ ปลน อ ร้างขององค ารบริ าร วน
ตาบล ระ ชง)
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งาน อ ร้าง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ื่อ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล 
พ.ศ. 2537  ละ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)  พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง

ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  น้า 5 ลาดับที่ 8
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ครง ารปรับปรุงซอม ซมถนนภายใน มูบ้าน ม.1-ม.5 ต. ระ ชง 
ต.ช้างน้อย

จานวน 198,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงซอม ซมถนนภายใน มูบ้าน  มู 1-5
ตาบล ระ ชง ตาบลช้างน้อย บริ วณถนน ลียบคลอง ระ ชง
ใต้(ฝั่งทิศใต้) ขนาด ว้าง 3.50 ม. ยาว 40.00 ม.  รือขนาด
พื้นที่รวม ันไมน้อย วา 140.00 ตร.ม. (รายละ อียดตาม
บบ ปลน อ ร้างขององค ารบริ าร วนตาบล ระ ชง)

ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งาน อ ร้าง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ื่อ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล 
พ.ศ. 2537  ละ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)  น้า 48 ลาดับที่ 59
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ครง ารลงลู รังถนนคลองขวางฝั่งตะวันออ  มู 5 ต.ช้างน้อย ถึง
มู 3 ต. ระ ชง

จานวน 252,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงลู รังถนนคลองขวางฝั่งตะวันออ   มู 5
ต.ช้างน้อย ถึง  มู 3 ต. ระ ชง ขนาด ว้าง 2.50  มตร ยาว
790  มตร ขนาดพื้นที่รวม ัน ไมน้อย วา 1,915 ตร.ม. 
(รายละ อียดตาม บบ ปลน อ ร้างขององค ารบริ าร วน
ตาบล ระ ชง)
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งาน อ ร้าง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ื่อ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล 
พ.ศ. 2537  ละ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)  พิ่ม ติม/ ปลี่ยน ปลง

ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  น้า 5 ลาดับที่ 12
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คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูป ภค

ครง ารวางทอประปาถึงบริ วณที่พั งฆ มู 5 ต.ช้างน้อย จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวางทอประปาถึงบริ วณที่พั งฆ  มู 5
ต.ช้างน้อย ระยะทาง 1,020  มตร (รายละ อียดตาม บบ
ปลน อ ร้างขององค ารบริ าร วนตาบล ระ ชง)

ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งาน อ ร้าง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ื่อ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล 
พ.ศ. 2537  ละ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ า นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ ารจา น ประ ภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)  น้า 59 ลาดับที่ 4

คาชด ชย ัญญา บบปรับราคาได้ (คา K)

คาชด ชย ัญญา บบปรับราคาได้ (คา K) จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชด ชย ัญญา บบปรับราคาได้ (คา K)
ปรา ฎใน ผนงานอุต า รรม ละ าร ยธา(งาน อ ร้าง)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1837 ลงวันที่ 11  ันยายน 2560
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วั ดุ าร ษตร จานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร  ชน ปุ๋ย ยาป้อง ัน ละ าจัด
ศัตรูพืช ละ ัตว อา าร ัตว พืช ละ ัตว พันธ ัตวป ละ ัตวน้า
น้า ชื้อพันธุ ัตว วั ดุ พาะชา  คียว  ปริง ลอร จอบ มุน จาน
พรวน ผานไถ ระทะ คราดซี่พรวนดินระ วาง ถว ฯลฯ
ปรา ฎใน ผนงาน าร ษตร(งาน ง ริม าร ษตร)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  รื่อง รูป บบ ละ าร
จา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาป
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ครง ารคลอง วย น้าใ จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง ารคลอง วย น้าใ   ย ป็นคาใช้จาย
ชน คาป้าย ครง าร คาป้ายประชา ัมพันธ คาอา าร ละ
ครื่องดื่ม คาจ้าง มา าจัดวัชพืช คาวั ดุ อุป รณที่ใช้ใน าร
ดา นิน ครง าร ฯลฯ
ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร(งาน ิ่ง วดล้อม ละทรัพยา ร
ธรรมชาติ)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)ระ บียบ ระทรวง มาดไทยวาด้วย าร บิ จายใน ารบริ าร
งานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 76 ลาดับที่ 6)

ครง ารปรับปรุงภูมิทัศน จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง ารปรับปรุงภูมิทัศน  ขตความรับ
ผิดชอบขององค ารบริ าร วนตาบล  ย ป็นคาใช้จาย ชน 
คาป้าย ครง าร คาป้ายประชา ัมพันธ คาจ้าง มาบริ ารตัด
ตง ิ่งไม้ คาจ้าง มาประดับต ตง วน าธารณะ คาวั ดุ 

อุป รณอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ ครง าร ฯลฯ
ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร(งาน ิ่ง วดล้อม ละทรัพยา ร
ธรรมชาติ)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)ระ บียบ ระทรวง มาดไทยวาด้วย าร บิ จายใน ารบริ าร
งานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 75 ลาดับที่ 3)
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ครง ารปลู ต้นไม้ พิ่มพื้นที่ ี ขียว จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ครง ารปลู ต้นไม้  พิ่มพื้นที่ ี ขียว 
ย ป็นคาใช้จาย ชน คาป้าย ครง าร คาป้ายประชา ัมพันธ 

คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุ อุป รณที่ใช้ใน ารดา นิน
ครง าร ฯลฯ

ปรา ฏใน ผนงาน าร ษตร(งาน ิ่ง วดล้อม ละทรัพยา ร
ธรรมชาติ)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)ระ บียบ ระทรวง มาดไทยวาด้วย าร บิ จายใน ารบริ าร
งานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 76 ลาดับที่ 7)

ครง ารอบต.นาอยู นาบ้าน นามอง จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ครง ารอบต.นาอยู นาบ้าน นามอง 
ย ป็นคาใช้จาย ชน คาป้าย ครง าร คาป้ายประชา ัมพันธ

คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุ อุป รณที่ใช้ใน ารดา นิน
ครง าร ฯลฯ

ปรา ฎใน ผนงาน าร ษตร(งาน ิ่ง วดล้อม ละทรัพยา ร
ธรรมชาติ)
ป็นไปตามระ บียบ  นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารจัดงาน  าร
จัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)ระ บียบ ระทรวง มาดไทยวาด้วย าร บิ จายใน ารบริ าร
งานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
( ผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  น้า 75 ลาดับที่ 2)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสารองจาย 206,347

เบี้ยยังชีพความพิการ 950,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

360,000

เงินสมทบกองทุนระบบ
ลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่
55,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบล
กระแชง-ช้างน้อย

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสารองจาย 206,347

เบี้ยยังชีพความพิการ 950,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

360,000

เงินสมทบกองทุนระบบ
ลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่
55,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบล
กระแชง-ช้างน้อย

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,886,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,282,091 388,877 248,976

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,130,080 653,300 288,120

เงินประจาตาแ นง 168,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

57,500 22,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบ้าน 240,000 48,000

วันที่พิมพ์ : 13/8/2564  13:29:50 น้า : 3/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,886,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 987,658 2,907,602

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

762,360 4,833,860

เงินประจาตาแ นง 42,000 210,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

85,000 164,500

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบ้าน 108,000 396,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

12,000 1,000 1,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

578,000 30,000 87,000 120,000 45,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

65,000 10,000

ค่าใช้สอย

คาบารุงรักษาและซอมแซม 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 155,000 480,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

65,000 20,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

6,000 20,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

146,000 1,006,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

15,000 90,000

ค่าใช้สอย

คาบารุงรักษาและซอมแซม 50,000 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 735,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

10,000 10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 105,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการฝึก
อบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน

100,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

3,000

โครงการคลองสวย น้า
ใส

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดตอและโรคไม
ติดตอ

5,000

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและตอ
ต้าน
ยาเสพติด

10,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู ัว

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี

โครงการจัดกิจกรรมวัน
พอแ งชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการฝึก
อบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน

100,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

3,000

โครงการคลองสวย น้า
ใส

5,000 5,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดตอและโรคไม
ติดตอ

5,000

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและตอ
ต้าน
ยาเสพติด

10,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู ัว

20,000 20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี

20,000 20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
พอแ งชาติ

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
แมแ งชาติ

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000

โครงการน้อมนา ลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

100,000

โครงการประชุมประชม
คมท้องถิ่น

5,000

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์ วันครอบครัว
และวันผู้สูงอายุ

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์

โครงการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมผู้พิการ ผู้สูง
อายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส

5,000

โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวง
เทศกาลสาคัญ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
แมแ งชาติ

20,000 20,000

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000

โครงการน้อมนา ลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

100,000

โครงการประชุมประชม
คมท้องถิ่น

5,000

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์ วันครอบครัว
และวันผู้สูงอายุ

20,000 20,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์

5,000 5,000

โครงการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมผู้พิการ ผู้สูง
อายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส

5,000

โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

5,000 5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวง
เทศกาลสาคัญ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์การ
บริ ารสวนตาบล
กระแชง

50,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และบรรเทาสาธารณภัย

5,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมอาชีพใ ้แก
ประชาชน

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

5,000

โครงการเลือกตั้ง นายก
อบต.,ส.อบต. กรณีครบ
วาระ รือเลือกตั้งซอม

200,000

โครงการวันเด็กแ งชาติ 15,000

โครงการวันลอยกระทง

โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม

5,000

โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก
และเยาวชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์การ
บริ ารสวนตาบล
กระแชง

50,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และบรรเทาสาธารณภัย

5,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมอาชีพใ ้แก
ประชาชน

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

5,000

โครงการเลือกตั้ง นายก
อบต.,ส.อบต. กรณีครบ
วาระ รือเลือกตั้งซอม

200,000

โครงการวันเด็กแ งชาติ 15,000

โครงการวันลอยกระทง 5,000 5,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม

5,000

โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก
และเยาวชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสภา
เด็ก อบต.กระแชง

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

262,915

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
ญิง พลเรือเอก ญิง

พลอากาศเอก ญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี 
(สารวจข้อมูลและขึ้น
ทะเบียนสัตว์)

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสภา
เด็ก อบต.กระแชง

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

262,915

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
ญิง พลเรือเอก ญิง

พลอากาศเอก ญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี 
(สารวจข้อมูลและขึ้น
ทะเบียนสัตว์)

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอก
ญิง พลเรือเอก ญิง

พลอากาศเอก ญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

40,000

โครงการเสริมสร้างและ
ป้องกันการทุจิรต

5,000

โครงการเสียภาษีดีมี
รางวัล

5,000

โครงการ มูบ้านปลอด
ขยะ (Zoro Waste)

10,000

โครงการแ เทียน
พรรษา

โครงการอบต.นาอยู นา
บ้าน นามอง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอก
ญิง พลเรือเอก ญิง

พลอากาศเอก ญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

40,000

โครงการเสริมสร้างและ
ป้องกันการทุจิรต

5,000

โครงการเสียภาษีดีมี
รางวัล

5,000

โครงการ มูบ้านปลอด
ขยะ (Zoro Waste)

10,000

โครงการแ เทียน
พรรษา

10,000 10,000

โครงการอบต.นาอยู นา
บ้าน นามอง

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ผู้ประกอบกิจการใน
พื้นที่อบต.กระแชง

5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 411,656

วัสดุจราจร

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุยานพา นะและขนสง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

10,000

วัสดุสานักงาน 60,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

42,000

คาไฟฟ้า 1,100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ผู้ประกอบกิจการใน
พื้นที่อบต.กระแชง

5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 250,000 250,000

วัสดุการเกษตร 80,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 441,656

วัสดุจราจร 10,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 50,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 200,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

10,000

วัสดุสานักงาน 30,000 90,000

วัสดุอื่น 15,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

42,000

คาไฟฟ้า 1,100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สานักงาน

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

เก้าอี้สานักงาน 30,000

เครื่องขยายเสียงเคลื่อน
ที่

6,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สา รับงานสานักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สา รับสานักงาน

เครื่องพน มอกควัน 59,000

โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด มู 1 - 
มู 5 ตาบลกระแชง

250,000

ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก 16,000

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน 5,900

โต๊ะทางานเ ล็ก 5,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สานักงาน

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

เก้าอี้สานักงาน 30,000

เครื่องขยายเสียงเคลื่อน
ที่

6,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สา รับงานสานักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สา รับสานักงาน

17,000 17,000

เครื่องพน มอกควัน 59,000

โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด มู 1 - 
มู 5 ตาบลกระแชง

250,000

ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก 16,000

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน 5,900

โต๊ะทางานเ ล็ก 5,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาตอเติม รือดัดแปลงอาคาร 
รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้าง ลังคา
เ ล็กเอนกประสงค์ น้า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกระแชง มูที่ 
2 ต.กระแชง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนน คสล.บริเวณ
น้าบ้านนายนิวัฒน์ ชัย

ประภา 
มูที่ 3 ต.กระแชง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนน คสล.สาย
เลียบคลองกระแชง
เ นือ
ฝั่งขวา มูที่ 4 ต
.กระแชง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนน คสล.สาย
เลียบคลองบ้านเ นือ 
มูที่ 1 ต.ช้างน้อย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

20,000 20,000

คาตอเติม รือดัดแปลงอาคาร 
รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้าง ลังคา
เ ล็กเอนกประสงค์ น้า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกระแชง มูที่ 
2 ต.กระแชง

300,000 300,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนน คสล.บริเวณ
น้าบ้านนายนิวัฒน์ ชัย

ประภา 
มูที่ 3 ต.กระแชง

497,000 497,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนน คสล.สาย
เลียบคลองกระแชง
เ นือ
ฝั่งขวา มูที่ 4 ต
.กระแชง

449,000 449,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนน คสล.สาย
เลียบคลองบ้านเ นือ 
มูที่ 1 ต.ช้างน้อย

361,000 361,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนภายใน มูบ้าน 
ม.1-ม.5 ต.กระแชง ต
.ช้างน้อย

โครงการปรับปรุงซอม
แซมที่ทาการองค์การ
บริ ารสวนตาบล
กระแชง

โครงการลงลูกรังถนน
คลองขวางฝั่งตะวันออก 
มู 5 ต.ช้างน้อย ถึง
มู 3 ต.กระแชง

โครงการวางทอประปา
ถึงบริเวณที่พักสงฆ์ มู 
5 ต.ช้างน้อย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ 705,600

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

อุด นุนโครงการพระ
ราชดาริด้านสาธารณสุข

200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 12,000

รวม 6,834,347 10,661,691 385,000 2,697,848 393,000 651,096 490,000 110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนภายใน มูบ้าน 
ม.1-ม.5 ต.กระแชง ต
.ช้างน้อย

198,000 198,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมที่ทาการองค์การ
บริ ารสวนตาบล
กระแชง

301,000 301,000

โครงการลงลูกรังถนน
คลองขวางฝั่งตะวันออก 
มู 5 ต.ช้างน้อย ถึง
มู 3 ต.กระแชง

252,000 252,000

โครงการวางทอประปา
ถึงบริเวณที่พักสงฆ์ มู 
5 ต.ช้างน้อย

200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ 40,000 745,600

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

อุด นุนโครงการพระ
ราชดาริด้านสาธารณสุข

200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 12,000

รวม 155,000 5,522,018 100,000 28,000,000
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