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ค าน า 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
เสนอได้ก็แต่โดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดนั้น 

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านสร้างเป็นงบประมาณท่ีจัดท าขึ้นแบบสมดุล คือ รายจ่ายเท่ากับรายรับ 
 โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณรายจ่ายของ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านสร้าง ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง นโยบายรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามวิสัยทัศน์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง คือ “ชุมชนน่าอยู่ เกษตรก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น” ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
              สิงหาคม 2564 

 



องคการบริหารสวนตําบลบานสราง
เขต/อําเภอ บานสราง    จังหวัดปราจีนบุรี

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

40 ม.3  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล บานสราง
  เขต/อําเภอ บานสราง  จังหวัดปราจีนบุรี  25150

พื้นที่ 40.04 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,060 คน
ชาย 1,493 คน

หญิง 1,567 คน

ขอมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบานสราง
อําเภอบานสราง  จังหวัดปราจีนบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานสราง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานสราง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานสรางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบานสราง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 55,804,414.80 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 43,972,995.26 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 17,229,002.71 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 25,913,614.86 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 139,190.89 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 33,603.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 180,101.53 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 855,632.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 68.08 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,374,767.86 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,330,250.60 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 44,872.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 16,510,832.51 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 5,558,773.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,119,440.50 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,975,954.01 บาท

งบลงทุน จํานวน 136,800.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 719,865.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 44,872.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 18,025.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง
อําเภอบานสราง  จังหวัดปราจีนบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 139,190.89 169,625.00 187,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

33,603.90 54,500.00 45,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 180,101.53 160,500.00 160,500.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

855,632.00 810,000.00 830,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 68.08 41,500.00 26,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,208,596.40 1,237,125.00 1,249,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,374,767.86 14,367,500.00 14,250,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,374,767.86 14,367,500.00 14,250,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,330,250.60 9,900,000.00 10,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,330,250.60 9,900,000.00 10,000,000.00

รวม 25,913,614.86 25,504,625.00 25,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง
อําเภอบานสราง  จังหวัดปราจีนบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,558,773.00 6,817,700.00 7,026,000.00

งบบุคลากร 7,119,440.50 9,184,000.00 9,827,000.00

งบดําเนินงาน 2,975,954.01 7,086,525.00 6,904,900.00

งบลงทุน 136,800.00 1,561,400.00 897,100.00

งบเงินอุดหนุน 719,865.00 855,000.00 845,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 16,510,832.51 25,504,625.00 25,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,511,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 290,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,959,600

แผนงานสาธารณสุข 340,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 224,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,023,400

แผนงานการเกษตร 11,000

แผนงานการพาณิชย 1,010,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,026,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 25,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบานสราง
อําเภอบานสราง  จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,026,000 7,026,000
    งบกลาง 7,026,000 7,026,000

รวม 7,026,000 7,026,000

หนา : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,578,000 238,000 2,216,000 200,000 7,232,000
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,313,000 0 0 0 2,313,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,265,000 238,000 2,216,000 200,000 4,919,000

งบดําเนินงาน 2,591,500 0 640,000 0 3,231,500
    คาตอบแทน 335,000 0 40,000 0 375,000

    คาใชสอย 1,169,000 0 460,000 0 1,629,000

    คาวัสดุ 322,500 0 90,000 0 412,500

    คาสาธารณูปโภค 765,000 0 50,000 0 815,000

งบลงทุน 25,500 0 22,000 0 47,500
    คาครุภัณฑ 25,500 0 22,000 0 47,500

รวม 7,195,000 238,000 2,878,000 200,000 10,511,000

หนา : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 120,000 120,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000

งบดําเนินงาน 170,000 170,000
    คาใชสอย 170,000 170,000

รวม 290,000 290,000

หนา : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 717,000 717,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 717,000 717,000

งบดําเนินงาน 634,000 634,000
    คาตอบแทน 20,000 20,000

    คาใชสอย 254,000 254,000

    คาวัสดุ 360,000 360,000

งบลงทุน 8,600 8,600
    คาครุภัณฑ 8,600 8,600

งบเงินอุดหนุน 600,000 600,000
    เงินอุดหนุน 600,000 600,000

รวม 1,959,600 1,959,600

หนา : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000
    คาใชสอย 80,000 80,000

    คาวัสดุ 80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000
    เงินอุดหนุน 180,000 180,000

รวม 340,000 340,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 0 164,000 164,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 164,000 164,000

งบดําเนินงาน 60,000 0 60,000
    คาใชสอย 60,000 0 60,000

รวม 60,000 164,000 224,000

หนา : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    คาใชสอย 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน 65,000 65,000
    เงินอุดหนุน 65,000 65,000

รวม 105,000 105,000

หนา : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,234,000 0 1,234,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,234,000 0 1,234,000

งบดําเนินงาน 348,400 1,600,000 1,948,400
    คาตอบแทน 109,000 0 109,000

    คาใชสอย 20,000 1,100,000 1,120,000

    คาวัสดุ 219,400 500,000 719,400

งบลงทุน 50,000 791,000 841,000
    คาครุภัณฑ 50,000 0 50,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 791,000 791,000

รวม 1,632,400 2,391,000 4,023,400

หนา : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 5,000 6,000 11,000
    คาวัสดุ 5,000 0 5,000

    คาใชสอย 0 6,000 6,000

รวม 5,000 6,000 11,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 360,000 360,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 360,000 360,000

งบดําเนินงาน 650,000 650,000
    คาวัสดุ 650,000 650,000

รวม 1,010,000 1,010,000

หนา : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,511,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 290,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,959,600

แผนงานสาธารณสุข 340,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 224,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,023,400

แผนงานการเกษตร 11,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,010,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,026,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 25,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 
2562  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลบ้านสร้าง และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอบ้านสร้าง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 25,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 25,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านสร้างปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านสร้างมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

(ลงนาม)..................................................

(สิบตํารวจเอกมานะ คล้ายสิงห์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านสร้าง

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร)

ตําแหนง นายอําเภอบ้านสร้าง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง
อําเภอบานสราง  จังหวัดปราจีนบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 281,579.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 88,752.26 1,085.80 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 62,944.09 80,000.00 2.50 % 82,000.00
     ภาษีป้าย 88,902.00 75,161.00 84,625.00 18.17 % 100,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 459,233.26 139,190.89 169,625.00 187,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 814.80 843.90 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

110.00 90.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,703.00 4,430.00 1,500.00 100.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 250.00 530.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 500.00 1,000.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

26,650.00 24,650.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 440.00 360.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 200.00 200.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 32,167.80 33,603.90 54,500.00 45,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 160,733.42 180,101.53 160,000.00 0.00 % 160,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 160,733.42 180,101.53 160,500.00 160,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 830,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 762,801.00 855,632.00 810,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 762,801.00 855,632.00 810,000.00 830,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.08 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 35,000.00 0.00 40,000.00 -37.50 % 25,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 84.00 48.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 20.00 20.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 35,104.00 68.08 41,500.00 26,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายไดจากทุนอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 460,774.06 505,910.30 450,000.00 2.22 % 460,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,083,240.43 7,509,708.69 7,620,000.00 -1.57 % 7,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,437,184.26 2,343,472.15 2,400,000.00 0.00 % 2,400,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 74,148.01 190,518.36 140,000.00 0.00 % 140,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,774,316.09 2,412,506.89 2,400,000.00 0.00 % 2,400,000.00
     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 29,703.25 26,004.43 30,000.00 -13.33 % 26,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 24,453.67 21,430.04 25,000.00 -12.00 % 22,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,273,308.00 1,364,707.00 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 510.00 500.00 0.00 % 500.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,157,127.77 14,374,767.86 14,367,500.00 14,250,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 10,258,534.30 10,330,250.60 9,900,000.00 1.01 % 10,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,258,534.30 10,330,250.60 9,900,000.00 10,000,000.00
รวมทุกหมวด 26,865,701.55 25,913,614.86 25,504,625.00 25,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง

อําเภอบานสราง  จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 25,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 187,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา (สําหรับลูกหนี้คางชําระ)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 82,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากมีรายรับเพิ่มขึ้น

ภาษีป้าย จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากมีรายรับเพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 45,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากมีรายรับลดลง

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากมีรายรับเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
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คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากมีรายรับลดลง

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 160,500 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 160,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 830,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 830,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากมีรายรับเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 26,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากมีรายรับลดลง

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากมีรายรับลดลง

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
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รายไดจากทุนอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,250,500 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 460,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากมีรายรับเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,500,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากมีรายรับลดลง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,400,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 140,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,400,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 26,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากมีรายรับลดลง

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 22,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากมีรายรับลดลง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,300,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 10,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,000,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากมีรายรับเพิ่มขึ้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 108,834 91,945 129,000 0.78 % 130,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,892 4,400 8,653 -42.22 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,204,200 4,300,900 5,000,000 0 % 5,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 877,600 885,600 1,200,000 -8.33 % 1,100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 19,500 24,000 -25 % 18,000

เงินสํารองจาย 107,122 54,028 379,000 -20.84 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 310,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 10,000

รายจายตามข้อผูกพัน 58,000 50,400 135,000 11.11 % 150,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลบ้านสร้าง
อําเภอบ้านสร้าง    จังหวัดปราจีนบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

152,000 152,000 312,093 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 10,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,000

รวมงบกลาง 5,536,648 5,558,773 7,207,746 7,026,000
รวมงบกลาง 5,536,648 5,558,773 7,207,746 7,026,000
รวมงบกลาง 5,536,648 5,558,773 7,207,746 7,026,000

รวมแผนงานงบกลาง 5,536,648 5,558,773 7,207,746 7,026,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

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

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,200 0 % 42,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,200 0 % 42,200

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,500 0 % 86,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,713,600 1,688,430.5 1,714,000 -5.02 % 1,628,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 2,373,150.5 2,399,000 2,313,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 883,800 1,544,350 1,174,635 10.67 % 1,300,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 165 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 84,000 119,000 126,000 0 % 126,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 234,780 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 833,050 1,234,680 957,000 -25.91 % 709,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 81,600 74,340 65,000 -29.23 % 46,000

เงินอื่น ๆ 84,000 77,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,966,450 3,284,150 2,406,800 2,265,000
รวมงบบุคลากร 4,364,770 5,657,300.5 4,805,800 4,578,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

49,500 0 33,000 506.06 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 -83.33 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 39,000 35,200 100,000 0 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 88,500 35,200 193,000 335,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 242,350 242,190.04 260,000 69.23 % 440,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,500 3,750 52,000 -80.77 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสตางๆ

0 0 60,000 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง 0 0 1,000 49,900 % 500,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 36,112 9,866 50,000 -40 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 49,000

โครงการปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหา
กษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง

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

โครงการอบรมป้องกันและปราบปราม
ทุจริต

0 0 13,200 51.52 % 20,000

โครงการอบรมสัมนาเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

0 0 13,600 47.06 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 87,432.72 124,186.55 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 369,394.72 379,992.59 579,800 1,169,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 66,386 54,440 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,616 864 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,723.5 35,645 120,000 -83.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,400 23,460 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 63,377.29 51,837.09 120,000 0 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,920 25,660 50,000 -35 % 32,500

วัสดุอื่น 47,225 14,500 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 237,647.79 206,406.09 475,000 322,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 581,212.8 584,608.84 700,000 0 % 700,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,780.51 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 17,164 28,044.2 40,000 -87.5 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,775.66 11,044.54 30,000 16.67 % 35,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 609,932.97 623,697.58 775,000 765,000
รวมงบดําเนินงาน 1,305,475.48 1,245,296.26 2,022,800 2,591,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0 0 0 100 % 2,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว 0 0 6,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 
18,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง

0 0 22,600 -100 % 0

โต๊ะประชุมหน้าสเตนเลสจํานวน 12 ตัว 0 0 38,400 -100 % 0

โต๊ะหมูบูชาหมู 7 0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องพิมพM์ultifunction เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา

0 8,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับ
สํานักงาน

0 16,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล

0 21,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 7,500

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 16,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,200 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,200 55,700 67,000 25,500
รวมงบลงทุน 4,200 55,700 67,000 25,500

รวมงานบริหารทั่วไป 5,674,445.48 6,958,296.76 6,895,600 7,195,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 238,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 238,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 238,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 238,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 682,920 0 1,152,554 22.6 % 1,413,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 0 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 223,620 0 249,000 7.23 % 267,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 456,240 0 493,000 -8.52 % 451,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 22,020 0 0 100 % 43,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,426,800 0 1,936,554 2,216,000
รวมงบบุคลากร 1,426,800 0 1,936,554 2,216,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 -80 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 30,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 170,000 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 106,893 96,838 250,000 0 % 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,184 2,230 80,000 -62.5 % 30,000

โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 50,000 200 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,300 6,700 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 121,377 105,768 410,000 460,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 58,214 49,992 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,280 32,750 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 97,494 82,742 120,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 1,000 4,900 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 1,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 218,871 188,510 701,000 640,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัว 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  ALL in one  สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

0 16,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับ
สํานักงาน

0 16,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 8,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

0 8,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง

0 0 44,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 51,600 56,000 22,000
รวมงบลงทุน 0 51,600 56,000 22,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,645,671 240,110 2,693,554 2,878,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 200,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 200,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 200,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,320,116.48 7,198,406.76 9,589,154 10,511,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 120,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 200,000 -25 % 150,000

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 220,000 170,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 220,000 170,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 220,000 290,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 220,000 290,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 488,160 518,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 151,200 158,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 8,220 3,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 647,580 679,000 0
รวมงบบุคลากร 0 647,580 679,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,080 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 4,080 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 4,080 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 651,660 699,000 0
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 460,260 0 0 100 % 552,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 145,440 0 0 100 % 165,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 13,980 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 619,680 0 0 717,000
รวมงบบุคลากร 619,680 0 0 717,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

312,240 130,850 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนราย
หัว)

0 0 64,600 -14.86 % 55,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

0 0 180,000 -5.56 % 170,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

0 0 16,500 -33.33 % 11,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาเครื่องแบบนักเรียน)

0 0 12,000 -33.33 % 8,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาหนังสือเรียน)

0 0 8,000 -37.5 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอุปกรณ์การเรียน)

0 0 8,000 -37.5 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 312,240 130,850 289,100 254,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 30,000 1,066.67 % 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาอาหารเสริม (นม) 332,693.06 258,757.2 400,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 332,693.06 258,757.2 430,000 360,000
รวมงบดําเนินงาน 644,933.06 389,607.2 719,100 634,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 
เครื่อง

0 0 0 100 % 8,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 8,600
รวมงบลงทุน 0 0 0 8,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 583,590 488,640 600,000 0 % 600,000

รวมเงินอุดหนุน 583,590 488,640 600,000 600,000
รวมงบเงินอุดหนุน 583,590 488,640 600,000 600,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,848,203.06 878,247.2 1,319,100 1,959,600
รวมแผนงานการศึกษา 1,848,203.06 1,529,907.2 2,018,100 1,959,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 37,920 56,830 80,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 37,920 56,830 80,000 0
รวมงบดําเนินงาน 37,920 56,830 90,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริ

0 0 180,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริ

0 151,225 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 151,225 180,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 151,225 180,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 37,920 208,055 270,000 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอบรมคัดแยกขยะในครัวเรือน 0 0 13,200 51.52 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคไข้
เลือดออก

0 0 13,200 51.52 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

0 0 13,200 51.52 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 39,600 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 159,600 160,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 159,600 340,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 37,920 208,055 429,600 340,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอบรมทําปลาแปรรูป 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมสงเสริมกลุมอาชีพ 0 0 29,925 0.25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 59,925 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 59,925 60,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 59,925 60,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 164,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 164,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 164,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 164,000
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รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 59,925 224,000
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 245,140 483,200 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 581,280 524,280 594,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 58,140 45,140 48,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 639,420 814,560 1,167,200 0
รวมงบบุคลากร 639,420 814,560 1,167,200 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 2,250 100,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 40,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 3,000 30,000 36,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 8,000 8,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,000 40,250 184,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 663,490 123,400 819,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 1,600 0 21,900 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,610 311,090 840,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 672,700 434,490 1,680,900 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,950 5,530 40,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,093 2,375.4 30,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 142,310 52,315.15 400,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 30,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 544,422 530,720 650,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,770 21,500 40,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 33,765 3,850 120,500 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 780,310 616,290.55 1,320,500 0
รวมงบดําเนินงาน 1,456,010 1,091,030.55 3,185,400 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 0 0 4,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปมน้ําหอยโขง ขนาด 3 HP x 2" (380 v.) 
จํานวน 2 เครื่อง

29,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสําหรับงาน
ประมวลผลจํานวน 1 เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 29,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

0 0 6,300 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์สําหรับ
ซอมแซมและบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ

0 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,000 29,500 112,300 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0 0 100,000 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

รายจายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่
จายให้แกเอกชนหรือนิติบุคคล

0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 300,000 0
รวมงบลงทุน 29,000 29,500 412,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,124,430 1,935,090.55 4,764,900 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปาก
คลองฝ่งขวาหมู 9

0 0 159,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลอง
สอง บ้านลาง หมู 8
(กม.ที่ 0+000 –กม.ที่ 0+650)

0 0 361,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าวัดทวี
ชลขันธ์ฝ่งขวา หมู 8 (กม.ที่ 1+400 – กม 
2+000)

0 0 333,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าสถานี
รถไฟหมู 9

0 0 249,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,102,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 1,102,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า 
สําหรับโครงการประปาหมูบ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญมาก หมูที่ 6 บ้านคูตานพ

1,292,358.55 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,292,358.55 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,292,358.55 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,292,358.55 0 1,102,000 0
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,416,788.55 1,935,090.55 5,866,900 0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานทางด้าน
กฎหมาย

0 0 17,200 16.28 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขปญหายา
เสพติด

0 0 13,200 51.52 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,400 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,400 40,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 80,000 80,000 75,000 -13.33 % 65,000

รวมเงินอุดหนุน 80,000 80,000 75,000 65,000
รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 80,000 75,000 65,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 80,000 80,000 105,400 105,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000 80,000 105,400 105,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 902,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 278,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,234,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,234,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 109,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 9,400

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 219,400
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 348,400
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์สําหรับ
ซอมแซมและบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,632,400
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 500,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 500,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,600,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลอง
สอง บ้านลาง ฝ่งซ้ายหมู 8

0 0 0 100 % 233,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสถานีรถไฟ
หนองน้ําขาว หมู 8

0 0 0 100 % 76,000

ปรับปรุงถนนลูกรังสายวังรี – บ้านต้นขี้
เหล็ก ชวงหมูที่ 3

0 0 0 100 % 382,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

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

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 791,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 791,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 2,391,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 4,023,400
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 40,910 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 40,910 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 40,910 0 5,000 5,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 40,910 0 5,000 5,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําจัดวัชพืชคลองมะดัน หมูที่ 9 
ตําบลบ้านสร้าง

53,000 0 0 0 % 0

โครงการปลูกป่าเพื่อชุมชน 0 600 1,400 114.29 % 3,000
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โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 1,400 0 1,400 114.29 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 54,400 600 2,800 6,000
รวมงบดําเนินงาน 54,400 600 2,800 6,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 54,400 600 2,800 6,000
รวมแผนงานการเกษตร 95,310 600 7,800 11,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 360,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 360,000
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งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 650,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 650,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 650,000

รวมงานกิจการประปา 0 0 0 1,010,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 1,010,000

รวมทุกแผนงาน 18,334,986.09 16,510,832.51 25,504,625 25,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง

อําเภอบานสราง   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,026,000 บาท
งบกลาง รวม 7,026,000 บาท

งบกลาง รวม 7,026,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ไดขึ้นทะเบียนไวในเขต
พื้นที่ อบต.บานสราง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน

วันที่พิมพ : 17/8/2564  11:03:18 หนา : 1/42



เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพผูพิการที่ไดขึ้นทะเบียนไวในเขต
พื้นที่ อบต.บานสราง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสที่ไดขึ้นทะเบียนไวในเขต
พื้นที่ อบต.บานสราง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน

เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
กรณีป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
เป็นสวนรวมได เชน การป้องกันและแกไขปัญหา อุทกภัย น้ําป่า
ไหลหลาก ภัยหนาว ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย เป็นตน
- การป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5
- การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นตน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน
หรือบําเหน็จตกทอดของลูกจางประจํา
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ก.บ.ท.)
เป็นไปตามพระราชบัญญติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น (สปสช.)
เป็นไประเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษใหกับพนักงานสวนตําบลที่ถึงแกความ
ตาย
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษใหกับพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปที่ถึงแกความตาย
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษใหกับลูกจางประจําที่ถึงแกความตาย
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,195,000 บาท

งบบุคลากร รวม 4,578,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,313,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 20,400 บาทและรองนายกองคการบริหารสวนตําบลอัตรา
เดือนละ 11,220 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน อัตราเดือน
ละ 880บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ
นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน อัตราเดือน
ละ 880บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,628,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ดังนี้
1) ประธานสภา จํานวน 1 คน เดือนละ 11,220 บาท
2) รองประธานสภา จํานวน 1 คน เดือนละ 9,180 บาท
3) สมาชิกสภา อบต. จํานวน 15 คน เดือนละ 7,200 บาท
4) เลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 คน เดือนละ 7,200 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,265,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ตามกรอบอัตราตําแหนงที่กําหนดไวในแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล ดังนี้
1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 7,000 บาท
2) หัวหนาสํานักปลัด อัตราเดือนละ 3,500 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 709,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามกรอบอัตราตําแหนงที่
กําหนดไวในแผนอัตรากําลัง 3 ปี

วันที่พิมพ : 17/8/2564  11:03:18 หนา : 7/42



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป ตามกรอบอัตราตําแหนงที่กําหนดไวในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี

เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ดังนี้
1) ประเภทคาตอบแทนตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 7,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,591,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 335,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบ
หมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสํานักงานปลัด
เป็นไประเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลในสํานักงานปลัด
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่ไดรับตามสิทธิ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับผูบริหารทองถิ่น
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,169,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 440,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดชยะหรือสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมตางๆ คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทํา
เพื่อใหไดซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
- คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ 
- คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
- คาใชจายในการประชุมราชการ ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- การประชุมประชาคม ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการการเลือกตั้งของผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหนงวาง กรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม
และกรณีอื่นๆ) ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการที่จอดรถ คาผานทางดวน
พิเศษ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 49,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม กรณีที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดเป็นหนวยงานจัดฝึกอบรม
เอง และมีความจําเป็นตองสงเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเขารวมการฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0818.2/ว257
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564

โครงการอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง ตามรายละเอียดโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามทุจริต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมป้องกันและปราบปราม
ทุจริต ตามรายละเอียดโครงการ
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 71
 ลําดับ 1
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการอบรมสัมนาเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมสัมมนา
คุณธรรม จริยธรรม ตามรายละเอียดของโครงการ
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 72
 ลําดับที่ 3
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษา/วัสดุ คาบํารุงรักษาซอม
แซมครุภัณฑ (ยกเวนบํารุงรักษา/ซอมแซมครุภัณฑขนาดใหญ) คา
บํารุงรักษาซอมแซม/สิ่งกอสราง
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 322,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทนเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก ตรายาง ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลือง
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทนเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โทร
โขง โคมไฟ ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชน ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลเชน ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทน
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป ถังน้ํา ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น ไม
กวาด ปลอกหมอน ผาหม ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทนเชน ไขควง ประแจ แมแรง ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก เพ
ลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทนเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ ป้าย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชน พูกัน สี ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 32,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทนเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชนอุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพ
หรือแถบแมพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลเชน หนวยประ
มวลผลล แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทนเชน มิเตอรไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแกส ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชน อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 765,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงานอบต. ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ประปา สนามกีฬา ภารกิจถายโอน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และ
คาใชจายเพื่อใหไดบริการดังกลาว คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุง
รักษาสาย ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณีย คาธรรมเนียมในการโอนเงิน ในระบบการบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบและคาใชบริการอินเทอรเน็ต ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตของหนวยงาน และคาธรรมเนียม
ที่เกี่ยวของ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 25,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,000 บาท

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความกวางไมนอยกวา 55 เซนติเมตร
ความยาวไมนอยกวา 52 เซนติเมตร
ความสูงไมนอยกวา 89 เซนติเมตร
(ราคาจากการสืบราคาจากทองตลาด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 7,500 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
รายละเอียดและราคาครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 16,000 บาท

รายละเอียดและราคาครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 238,000 บาท
งบบุคลากร รวม 238,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 238,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 238,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ตามกรอบอัตราตําแหนงที่กําหนดไวในแผนอัตรากําลัง 3 ปี

งานบริหารงานคลัง รวม 2,878,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,216,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,216,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,413,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ตามกรอบอัตราตําแหนงที่กําหนดไวในแผนอัตรากําลัง 3 ปี
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล ในกองคลัง
ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 3,500 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 267,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางและเงินปรับปรุงคาจางลูกจางประจํา ตาม
กรอบอัตราตําแหนงที่กําหนดไวในแผนอัตรากําลัง 3 ปี

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 451,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามกรอบอัตราตําแหนงที่
กําหนดไวในแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป ตามกรอบอัตราตําแหนงที่กําหนดไวในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563

วันที่พิมพ : 17/8/2564  11:03:18 หนา : 18/42



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในกองคลัง
เป็นไประเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่ไดรับตามสิทธิ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดชยะหรือสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมตางๆ คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทํา
เพื่อใหไดซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการที่จอดรถ คาผานทางดวน
พิเศษ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดทําและปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษา/วัสดุ คาบํารุงรักษาซอม
แซมครุภัณฑ (ยกเวนบํารุงรักษา/ซอมแซมครุภัณฑขนาดใหญ) คา
บํารุงรักษาซอมแซม/สิ่งกอสราง
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทนเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก ตรายาง ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลือง
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทนเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชนอุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพ
หรือแถบแมพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลเชน หนวยประ
มวลผลล แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณีย คาธรรมเนียมในการโอนเงิน ในระบบการบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

รายละเอียดและราคาครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 200,000 บาท
งบบุคลากร รวม 200,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 200,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ตามกรอบอัตราตําแหนงที่กําหนดไวในแผนอัตรากําลัง 3 ปี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 290,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางภารกิจและพนักงานจางทั่วไป (ตําแหนงพนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา) ตามกรอบอัตราตําแหนงที่กําหนดไวในแผน
อัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป (ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) ตาม
กรอบอัตราตําแหนงที่กําหนดไวในแผนอัตรากําลัง 3 ปี
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งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามรายละเอียด
โครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาล เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,959,600 บาท

งบบุคลากร รวม 717,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 717,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 552,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการครูของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามกรอบอัตราตําแหนงที่กําหนดไวในแผน
อัตรากําลัง 3 ปี
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามกรอบอัตราตําแหนงที่
กําหนดไวในแผนอัตรากําลัง 3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 634,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่ไดรับตามสิทธิ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 254,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนรายหัว)

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบานสราง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0826.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลบานสราง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0826.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)

จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลบานสราง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0826.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาเครื่องแบบนัก
เรียน)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลบานสราง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0826.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาหนังสือเรียน) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลบานสราง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0826.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาอุปกรณการ
เรียน)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลบานสราง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0826.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทน
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป ถังน้ํา ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น ไม
กวาด ปลอกหมอน ผาหม อาหารเสริม (นม) ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0826.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทนเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชนอุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพ
หรือแถบแมพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลเชน หนวยประ
มวลผลล แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 8,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 8,600 บาท

รายละเอียดและราคาครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

วันที่พิมพ : 17/8/2564  11:03:18 หนา : 26/42



งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 600,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0826.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 340,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการสําหรับสํารวจขอมูลเพื่อขึ้นทะ
เบียบบสัตว(สุนัข/แมว)และคาดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมคัดแยกขยะในครัวเรือน
ตามรายละเอียดของโครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่ 51 ลําดับที่ 5
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการอบรมใหความรูและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูและป้องกันโรค
ไขเลือกออก ตามรายละเอียดของโครงการเป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 49 ลําดับที่ 1
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการอบรมใหความรูและป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูและป้องกันโรค
ไขเลือกออก ตามรายละเอียดของโครงการเป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 49 ลําดับที่ 2
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชน วัคซีนพิษสุนัขบา น้ํายากําจัดยุง
ลาย ทรายอะเบท เวชภัณฑ เคมีภัณฑ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

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

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมทําปลาแปรรูป จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมทําปลาแปรรูป ตามราย
ละเอียดของโครงการ
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 53
 ลําดับที่ 3
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการอบรมสงเสริมกลุมอาชีพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมสงเสริมกลุมอาชีพ ตาม
รายละเอียดของโครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่ 53 ลําดับที่ 4
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 164,000 บาท
งบบุคลากร รวม 164,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 164,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 164,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางภารกิจและพนักงานจางทั่วไป (ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
พัฒนาชุมชน) ตามกรอบอัตราตําแหนงที่กําหนดไวในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมใหความรูพื้นฐานทางดานกฎหมาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูพื้นฐานทางดาน
กฎหมาย ตามรายละเอียดของโครงการ
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 59
 ลําดับที่ 8
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการอบรมใหความรูและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูและแกไขปัญหา
ยาเสพติด ตามรายละเอียดของโครงการ
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 59
 ลําดับที่ 7
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการตามรายละเอียดดังนี้
- อุดหนุนอําเภอบานสรางตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรม
เทิดทูนสถาบัน กษัตริย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน
เงิน 40,000 บาท
- อุดหนุนอําเภอบานสรางตามโครงการสงเสริมและพัฒนาหมู
บาน/ชุมชน เป็นพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวนเงิน 25,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,632,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,234,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,234,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 902,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ตามกรอบอัตราตําแหนงที่กําหนดไวในแผนอัตรากําลัง 3 ปี
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองชาง อัตราเดือนละ 3,500 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 278,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามกรอบอัตราตําแหนงที่
กําหนดไวในแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป ตามกรอบอัตราตําแหนงที่กําหนดไวในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 348,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 109,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในกองชาง
เป็นไประเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลในกองชาง
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่ไดรับตามสิทธิ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการที่จอดรถ คาผานทางดวน
พิเศษ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 219,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทนเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก ตรายาง ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลือง
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทนเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โทร
โขง โคมไฟ ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชน ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลเชน ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 9,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทนเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ ป้าย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชน พูกัน สี ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทนเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชนอุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพ
หรือแถบแมพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลเชน หนวยประ
มวลผลล แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทนเชน มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชน อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑสําหรับซอมแซมและบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ(รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)
เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานก่อสร้าง รวม 2,391,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,600,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดชยะหรือสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมตางๆ คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางออกแบบ คารับรองแบบ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษา/วัสดุ คาบํารุงรักษาซอม
แซมครุภัณฑ (ยกเวนบํารุงรักษา/ซอมแซมครุภัณฑขนาดใหญ) คา
บํารุงรักษาซอมแซม/สิ่งกอสราง
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทนเชน ไม คอน คีม ชะแลง ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชน น้ํามันทาไม ปูน
ซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 791,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 791,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองสอง บานลาง ฝั่งซายหมู 
8

จํานวน 233,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองสองบานลาง ฝั่ง
ซายหมู 8 ระยะทาง 1,100 เมตร (ตามรายละเอียดโครงการที่ อบ
ต.บานสรางกําหนด)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4/2564 หนาที่ 3 ลําดับที่ 2
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสถานีรถไฟหนองน้ําขาว หมู 8 จํานวน 76,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรังสายเสถานีรถไฟหนองน้ําขาว
หมู 8 ระยะทาง 360 เมตร (ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต
.บานสรางกําหนด)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไขครั้ง
ที่ 1/2564 ลําดับที่ 18
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน
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ปรับปรุงถนนลูกรังสายวังรี – บานตนขี้เหล็ก ชวงหมูที่ 3 จํานวน 382,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรังสายวังรี - บานตนขี้เหล็ก ชวง
หมูที่ 3ระยะทาง 1,800 เมตร (ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต
.บานสรางกําหนด)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4/2564 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทนเชน เคียว จอบหมุน จอบพรวน มีดตัด
ตนไม ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช พืชและสัตว วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 6,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 6,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเพื่อชุมชน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปลูกป่าเพื่อชุมชน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 65 ลําดับที่ 5
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยงาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 62 ลําดับที่ 1
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยงาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,010,000 บาท

งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางภารกิจและพนักงานจางทั่วไป (ตําแหนงพนักงานผลิตน้ํา
ประปา จํานวน 3 คน) ตามกรอบอัตราตําแหนงที่กําหนดไวใน
แผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป (ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 3 คน) ตาม
กรอบอัตราตําแหนงที่กําหนดไวในแผนอัตรากําลัง 3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลืองเชน คลอรีน สารสม เคมีภัณฑ น้ํายา
ตางๆ  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

130,000

เงินสํารองจาย 300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,000,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน 150,000

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

1,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

1,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

1,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

10,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

310,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

130,000

เงินสํารองจาย 300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,000,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน 150,000

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

1,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

1,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

1,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

10,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

310,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,200

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,628,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,200

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,500

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,100

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 267,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,160,000 108,000 165,000 164,000 278,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,151,000 552,000 902,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

89,000 12,000 12,000

เงินอื่น ๆ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบ้าน 100,000 36,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,200

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,628,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,200

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,500

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,100

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 267,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 2,199,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,605,000

เงินประจําตําแหนง 210,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

36,000 149,000

เงินอื่น ๆ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบ้าน 136,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 5,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

220,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

30,000 20,000 8,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

10,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000 600,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 690,000 20,000 500,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

500,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

60,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

280,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

58,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

10,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 680,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,210,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

500,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

49,000

โครงการจัดทําและปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

150,000

โครงการปลูกป่าเพื่อ
ชุมชน

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

150,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนรายหัว)

55,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

49,000

โครงการจัดทําและปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

150,000

โครงการปลูกป่าเพื่อ
ชุมชน

3,000 3,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ

3,000 3,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

150,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนรายหัว)

55,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

11,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาเครื่องแบบนัก
เรียน)

8,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาหนังสือเรียน)

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาอุปกรณ์การ
เรียน)

5,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง

50,000

โครงการอบรมคัดแยก
ขยะในครัวเรือน

20,000

โครงการอบรมทําปลา
แปรรูป

30,000

โครงการอบรมป้องกัน
และปราบปรามทุจริต

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

11,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาเครื่องแบบนัก
เรียน)

8,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาหนังสือเรียน)

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาอุปกรณ์การ
เรียน)

5,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง

50,000

โครงการอบรมคัดแยก
ขยะในครัวเรือน

20,000

โครงการอบรมทําปลา
แปรรูป

30,000

โครงการอบรมป้องกัน
และปราบปรามทุจริต

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสงเสริม
กลุมอาชีพ

30,000

โครงการอบรมสัมนา
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้พื้นฐานทางด้าน
กฎหมาย

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และแก้ไขปัญหายา
เสพติด

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และป้องกันโรคไข้
เลือดออก

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 500,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ 72,500 10,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 9,400

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 350,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสงเสริม
กลุมอาชีพ

30,000

โครงการอบรมสัมนา
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้พื้นฐานทางด้าน
กฎหมาย

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และแก้ไขปัญหายา
เสพติด

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และป้องกันโรคไข้
เลือดออก

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 500,000

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 122,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 14,400

วัสดุงานบ้านงานครัว 370,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

วัสดุสํานักงาน 130,000 40,000

วัสดุอื่น 10,000 70,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

20,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 55,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

35,000

คาไฟฟ้า 700,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์สําหรับซอม
แซมและบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

650,000 730,000

วัสดุสํานักงาน 170,000

วัสดุอื่น 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

20,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 55,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

35,000

คาไฟฟ้า 700,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์สําหรับซอม
แซมและบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่อง
พิมพ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

7,500

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน 1 ตัว

2,000

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง

16,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 2 
เครื่อง

8,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่อง
พิมพ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

7,500

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน 1 ตัว

2,000

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง

16,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 2 
เครื่อง

8,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายเลียบคลอง
สอง บ้านลาง ฝั่งซ้ายหมู 
8

233,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายสถานีรถไฟ
หนองน้ําขาว หมู 8

76,000

ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
วังรี – บ้านต้นขี้เหล็ก 
ชวงหมูที่ 3

382,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 600,000 65,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้านสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

180,000

รวม 7,026,000 10,511,000 290,000 1,959,600 340,000 224,000 105,000 4,023,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายเลียบคลอง
สอง บ้านลาง ฝั่งซ้ายหมู 
8

233,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายสถานีรถไฟ
หนองน้ําขาว หมู 8

76,000

ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
วังรี – บ้านต้นขี้เหล็ก 
ชวงหมูที่ 3

382,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 665,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้านสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

180,000

รวม 11,000 1,010,000 25,500,000
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