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พื้นที่ 50.81 ตารางกิโลเมตร
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ชาย 5,136 คน

หญิง 5,045 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลจานใหญ่
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจานใหญ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลจานใหญ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลจานใหญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลจานใหญ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 25,917,454.73 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 26,343,661.35 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,042,945.93 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 6,580.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 100,080.40 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 57,357,995.53 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 232,447.61 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 138,225.70 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 62,467.82 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 89.46 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,603,727.62 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 31,321,037.32 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 145,924.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 50,284,075.18 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 23,360,922.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,465,940.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,429,853.18 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,646,400.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,355,360.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 25,600.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 145,924.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 2,278,000.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลจานใหญ
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 232,447.61 330,000.00 240,600.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

138,225.70 215,800.00 229,800.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 62,467.82 130,000.00 100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 89.46 10,200.00 11,200.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 433,230.59 686,000.00 581,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 25,603,727.62 26,224,100.00 26,137,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25,603,727.62 26,224,100.00 26,137,200.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 31,321,037.32 28,939,700.00 31,255,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

31,321,037.32 28,939,700.00 31,255,200.00

รวม 57,357,995.53 55,849,800.00 57,974,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลจานใหญ
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 23,360,922.00 19,521,783.00 19,268,356.00

งบบุคลากร 14,465,940.00 17,558,770.00 17,882,337.00

งบดําเนินงาน 5,429,853.18 10,058,497.00 11,077,482.00

งบลงทุน 4,646,400.00 5,712,900.00 6,397,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,355,360.00 2,967,850.00 3,318,825.00

งบรายจ่ายอื่น 25,600.00 30,000.00 30,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 50,284,075.18 55,849,800.00 57,974,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลจานใหญ่
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลจานใหญ่
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,470,017

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,014,960

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,094,707

แผนงานสาธารณสุข 522,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,841,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 890,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 330,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,498,760

แผนงานการเกษตร 44,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 19,268,356

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 57,974,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลจานใหญ
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 19,268,356 19,268,356
    งบกลาง 19,268,356 19,268,356

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,750,737 1,935,680 350,200 10,036,617
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,328,120 0 0 2,328,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,422,617 1,935,680 350,200 7,708,497

งบดําเนินงาน 3,210,000 923,000 46,000 4,179,000
    คาตอบแทน 1,470,000 108,000 46,000 1,624,000

    คาใช้สอย 840,000 680,000 0 1,520,000

    คาวัสดุ 505,000 120,000 0 625,000

    คาสาธารณูปโภค 395,000 15,000 0 410,000

งบลงทุน 144,400 10,000 0 154,400
    คาครุภัณฑ 144,400 10,000 0 154,400

งบเงินอุดหนุน 70,000 0 0 70,000
    เงินอุดหนุน 70,000 0 0 70,000

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 0 30,000
    รายจายอื่น 30,000 0 0 30,000

รวม 11,205,137 2,868,680 396,200 14,470,017

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 669,960 669,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 669,960 669,960

งบดําเนินงาน 345,000 345,000
    คาใช้สอย 210,000 210,000

    คาวัสดุ 135,000 135,000

รวม 1,014,960 1,014,960

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,174,380 3,422,320 4,596,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,174,380 3,422,320 4,596,700

งบดําเนินงาน 700,000 2,741,482 3,441,482
    คาตอบแทน 80,000 0 80,000

    คาใช้สอย 370,000 1,393,470 1,763,470

    คาวัสดุ 150,000 1,348,012 1,498,012

    คาสาธารณูปโภค 100,000 0 100,000

งบลงทุน 197,700 0 197,700
    คาครุภัณฑ 197,700 0 197,700

งบเงินอุดหนุน 0 2,858,825 2,858,825
    เงินอุดหนุน 0 2,858,825 2,858,825

รวม 2,072,080 9,022,627 11,094,707

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 202,000 202,000
    คาตอบแทน 60,000 60,000

    คาใช้สอย 142,000 142,000

งบเงินอุดหนุน 320,000 320,000
    เงินอุดหนุน 320,000 320,000

รวม 522,000 522,000

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,202,000 1,202,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,202,000 1,202,000

งบดําเนินงาน 595,000 595,000
    คาตอบแทน 170,000 170,000

    คาใช้สอย 275,000 275,000

    คาวัสดุ 150,000 150,000

งบลงทุน 44,200 44,200
    คาครุภัณฑ 44,200 44,200

รวม 1,841,200 1,841,200

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 840,000 840,000
    คาตอบแทน 50,000 50,000

    คาใช้สอย 760,000 760,000

    คาวัสดุ 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

รวม 890,000 890,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 250,000 60,000 310,000
    คาใช้สอย 250,000 60,000 310,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

รวม 270,000 60,000 330,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,377,060 0 1,377,060
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,377,060 0 1,377,060

งบดําเนินงาน 1,140,000 0 1,140,000
    คาตอบแทน 570,000 0 570,000

    คาใช้สอย 200,000 0 200,000

    คาวัสดุ 370,000 0 370,000

งบลงทุน 174,800 5,806,900 5,981,700
    คาครุภัณฑ 174,800 0 174,800

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 5,806,900 5,806,900

รวม 2,691,860 5,806,900 8,498,760

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 25,000 25,000
    คาใช้สอย 20,000 20,000

    คาวัสดุ 5,000 5,000

งบลงทุน 19,000 19,000
    คาครุภัณฑ 19,000 19,000

รวม 44,000 44,000

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,470,017

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,014,960

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,094,707

แผนงานสาธารณสุข 522,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,841,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 890,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 330,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,498,760

แผนงานการเกษตร 44,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 19,268,356

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 57,974,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลจานใหญ และโดยอนุมัติของนายอําเภอกันทรลักษ์

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 57,974,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 57,974,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลจานใหญ่
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลจานใหญปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลจานใหญมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายธวัช  ดวงงอก)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลจานใหญ

อนุมัติ

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

(นายสุกิจ  เหลืองสกุลไทย )

ตําแหนง นายอําเภอกันทรลักษ์



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลจานใหญ
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 64.00 547.50 0.00 100.00 % 600.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 289.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 117,995.79 103,640.95 200,000.00 -45.00 % 110,000.00
     ภาษีป้าย 101,876.00 128,259.16 130,000.00 0.00 % 130,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 220,224.79 232,447.61 330,000.00 240,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 805.10 3,501.70 3,000.00 33.33 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 1,000.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

150.00 60.00 300.00 66.67 % 500.00

     คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 0.00 96,000.00 96,000.00 4.17 % 100,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 352.00 6,208.00 600.00 950.00 % 6,300.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 930.00 1,290.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 103,300.00 14,900.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 10,450.00 8,650.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 2,829.00 2,856.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 3,000.00 2,000.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

13,900.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 100.00 260.00 300.00 66.67 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 400.00 1,500.00 600.00 233.33 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 136,216.10 138,225.70 215,800.00 229,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 162,939.40 62,467.82 130,000.00 -23.08 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 162,939.40 62,467.82 130,000.00 100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 23.87 9.46 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาขายแบบพิมพและคํารอง 40.00 80.00 200.00 0.00 % 200.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 104,000.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 104,063.87 89.46 10,200.00 11,200.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 316,861.79 318,280.14 350,000.00 0.00 % 350,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,853,850.60 11,230,193.12 11,100,000.00 1.17 % 11,230,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,651,387.12 4,079,255.98 4,100,000.00 0.00 % 4,100,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 55,671.45 46,077.16 63,000.00 -20.63 % 50,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,664,672.46 8,104,928.70 9,060,000.00 -5.44 % 8,567,200.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 2,061.00 0.00 74,100.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาภาคหลวงแร 67,126.19 71,730.84 65,000.00 10.77 % 72,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 68,052.58 44,717.68 120,000.00 -50.00 % 60,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,399,290.00 1,702,928.00 1,289,000.00 32.12 % 1,703,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 2,580.00 5,616.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,081,553.19 25,603,727.62 26,224,100.00 26,137,200.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 30,169,816.00 31,321,037.32 28,939,700.00 8.00 % 31,255,200.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 30,169,816.00 31,321,037.32 28,939,700.00 31,255,200.00
รวมทุกหมวด 53,874,813.35 57,357,995.53 55,849,800.00 57,974,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลจานใหญ

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 57,974,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 240,600 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 600 บาท

      ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 110,000 บาท

       ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 130,000 บาท

         ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 229,800 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,000 บาท

        ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,000 บาท

       ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

       ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 จํานวน 100,000 บาท

       ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 6,300 บาท

       ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,500 บาท

       ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 4,000 บาท

         ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

         ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 25,000 บาท

         ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

         ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 4,000 บาท

          ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

           ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

        ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

        ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

         ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 11,200 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 1,000 บาท

        ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาขายแบบพิมพและคําร้อง จํานวน 200 บาท

          ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

          ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,137,200 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 350,000 บาท

         ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,230,000 บาท

        ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,100,000 บาท

         ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

       ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,567,200 บาท

        ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 72,000 บาท

        ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท

        ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,703,000 บาท

        ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

        ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 31,255,200 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 31,255,200 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 192,483 133,797 190,000 31.58 % 250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,197 8,000 12,000 0 % 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,454,100 10,822,700 12,000,000 0 % 12,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,302,400 3,401,000 4,500,000 -11.11 % 4,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 56,000 71,500 120,000 0 % 120,000

เงินสํารองจาย 5,804,280 8,194,668 4,883,581 -55.93 % 2,152,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 538,202 -0.71 % 534,356

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 153,738 191,633 200,000 0 % 200,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลจานใหญ
อําเภอกันทรลักษ์    จังหวัดศรีสะเกษ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

277,130 537,624 0 0 % 0

รวมงบกลาง 20,250,328 23,360,922 22,443,783 19,268,356
รวมงบกลาง 20,250,328 23,360,922 22,443,783 19,268,356
รวมงบกลาง 20,250,328 23,360,922 22,443,783 19,268,356

รวมแผนงานงบกลาง 20,250,328 23,360,922 22,443,783 19,268,356
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0 0 496,080 7.26 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 0 35,620 28.02 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 35,620 28.02 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0 0 73,400 23.6 % 90,720
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,771,303.22 2,539,440 1,268,200 27.28 % 1,614,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,771,303.22 2,539,440 1,908,920 2,328,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,879,760 2,629,360 2,842,650 20.74 % 3,432,337

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

138,000 138,000 138,000 0 % 138,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 168,000 200,000 -16 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,424,520 1,455,720 1,418,710 9.25 % 1,550,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 159,480 143,220 133,220 0.8 % 134,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,769,760 4,534,300 4,732,580 5,422,617
รวมงบบุคลากร 7,541,063.22 7,073,740 6,641,500 7,750,737

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

7,000 2,300 1,608,350 -25.39 % 1,200,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 5,000 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 50,000 -60 % 20,000

คาเชาบ้าน 177,000 162,000 150,000 13.33 % 170,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 100,000 -30 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 249,300 200,010 1,913,350 1,470,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 81,662 81,560 100,000 -10 % 90,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 43,315 4,375 40,000 50 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

326,844 157,500 530,000 -62.26 % 200,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 354,000 -100 % 0

คาใช้จายในโครงการตาง ๆ ตามนโยบาย
ของอําเภอ นโยบายของจังหวัด นโยบาย
ของรัฐบาล

0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนพัฒนาหมูบ้าน/ชุมชน

0 0 25,000 -20 % 20,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง

17,700 0 0 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษา
ดูงาน สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง

0 0 0 100 % 300,000

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานสมาชิก
สภาองค์การบริหารสวนตําบล

0 211,057.5 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 125,294.38 86,637.38 120,000 -16.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 594,815.38 541,129.88 1,219,000 840,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 72,792 83,855 130,000 3.85 % 135,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 54,080 39,588 70,000 0 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,289.3 71,492.5 120,000 0 % 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 98,800 96,000 100,000 0 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,080 55,030 40,000 75 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 305,041.3 345,965.5 485,000 505,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 202,787.55 205,194.86 250,000 0 % 250,000

คาบริการโทรศัพท์ 13,257.84 9,116.4 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 60,091.2 45,068.4 100,000 0 % 100,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 9,000 11.11 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 276,136.59 259,379.66 394,000 395,000
รวมงบดําเนินงาน 1,425,293.27 1,346,485.04 4,011,350 3,210,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับพนักงาน 0 0 0 100 % 18,000

จัดซื้อเก้าอี้ประชุม 0 0 60,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้รับแขก 0 0 0 100 % 18,000

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงาน 0 0 10,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา)  

180,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 100 % 27,900

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง 55,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง 62,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง

72,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 2 ชุด 15,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้อชุดรับแขกสําหรับห้องผู้บริหาร 0 0 40,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้ใสเอกสาร 7,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ 35,000 0 90,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะประชุม 0 0 50,000 -100 % 0

จัดซื้อโพเดี้ยม 4,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 0 0 0 100 % 50,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 42,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 9,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   จํานวน 4 
เครื่อง

46,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One 0 0 46,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 0 0 0 100 % 23,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 0 0 68,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน

17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน

16,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 0 0 100 % 7,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 
Printer)

8,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 2,600 0 0 0 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 580,700 0 364,000 144,400
รวมงบลงทุน 580,700 0 364,000 144,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 3,000 0 3,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี 15,000 15,000 12,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

0 0 0 100 % 12,000

อุดหนุนโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

0 0 0 100 % 3,000
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อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวม 
(สถานที่กลาง) ในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

0 0 0 100 % 25,000

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
รวม(สถานที่กลาง)ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 20,000 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการเทศกาลงานผลไม้และของ
ดีกันทรลักษ์

20,000 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการเทศกาลงานผลไม้และของ
ดีกันทรลักษ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2566

0 0 0 100 % 25,000

อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

5,000 5,000 5,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2566

0 0 0 100 % 5,000
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อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวม(สถาน
ที่กลาง)ในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 63,000 40,000 60,000 70,000
รวมงบเงินอุดหนุน 63,000 40,000 60,000 70,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่ง
กอสร้าง

25,600 25,600 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 25,600 25,600 30,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 25,600 25,600 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,635,656.49 8,485,825.04 11,106,850 11,205,137
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 981,820 1,036,380 1,185,280 2.02 % 1,209,280

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 608,160 631,320 663,500 0.15 % 664,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 34,200 24,120 18,900 5.29 % 19,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,666,180 1,733,820 1,909,680 1,935,680
รวมงบบุคลากร 1,666,180 1,733,820 1,909,680 1,935,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 33,000 39,000 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 42,000 44,427 88,000 108,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,121 3,875 10,000 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2565  10:15 หน้า : 11/52



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

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 96,024 94,580 80,000 0 % 80,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 500,000

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภาษี
อากรและคาธรรมเนียมตาง ๆ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภาษี
อากรและคาธรรมเนียมตางๆ

17,900 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 25,270 12,000 10,000 300 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 141,315 110,455 140,000 680,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 76,925 62,594 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,100 31,070 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 107,025 93,664 100,000 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 13,135 5,320 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 13,135 5,320 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 303,475 253,866 343,000 923,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้รับแขก 0 0 0 100 % 10,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 8,600 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 16,500 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 6,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 23,000 23,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network 

27,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,000 55,000 0 10,000
รวมงบลงทุน 50,000 55,000 0 10,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,019,655 2,042,686 2,252,680 2,868,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 350,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 350,200
รวมงบบุคลากร 0 0 0 350,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 46,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 46,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 396,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,655,311.49 10,528,511.04 13,359,530 14,470,017
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 267,180 285,840 396,000 38.88 % 549,960

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 267,180 285,840 516,000 669,960
รวมงบบุคลากร 267,180 285,840 516,000 669,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

7,800 0 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,800 0 10,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 10,290 720 30,000 66.67 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

24,660 53,900 80,000 0 % 80,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

97,520 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 132,470 54,620 110,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 55,000 10,000 500 % 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 58,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 55,000

รวมค่าวัสดุ 0 113,000 30,000 135,000
รวมงบดําเนินงาน 140,270 167,620 150,000 345,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ 0 0 7,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 7,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 7,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 407,450 453,460 673,000 1,014,960
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 407,450 453,460 673,000 1,014,960

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,079,780 715,380 798,240 18.14 % 943,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 21,300

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

เงินวิทยฐานะ 84,000 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 900,240 212,580 158,550 -1.61 % 156,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 97,440 16,695 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,203,460 986,655 1,010,790 1,174,380
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบบุคลากร 3,203,460 986,655 1,010,790 1,174,380
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 70,000 0 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 46,905 57,100 70,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 33,060 11,400 105,000 -4.76 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 3,060 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

72,655 69,560 160,000 -25 % 120,000

คาใช้จายในโครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในความรับผิดชอบ

0 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 74,640 74,000 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 180,355 158,020 415,000 370,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 45,012 15,067 50,000 40 % 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 29,936 40,000 -25 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,500 14,805 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุการศึกษา 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 71,512 59,808 150,000 150,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 51,435.85 53,779.04 80,000 0 % 80,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,976 16,478 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 69,411.85 70,257.04 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 368,183.85 345,185.04 735,000 700,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้รับแขก 0 0 0 100 % 10,000

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงาน 0 0 0 100 % 25,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 100 % 94,300

จัดซื้อชุดเก้าอี้รับประทานอาหารเด็กนัก
เรียน

18,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 0 6,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 0 0 0 100 % 7,500

จัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับพนักงาน 0 0 0 100 % 30,000

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อเครื่องเลนสปริงบร์อด 50,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink  Tank  
Printer)

8,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  0 23,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน 

16,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 0 0 100 % 8,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 92,000 29,000 0 197,700
รวมงบลงทุน 92,000 29,000 0 197,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,663,643.85 1,360,840.04 1,745,790 2,072,080
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 1,485,780 1,571,200 7.43 % 1,687,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 134,400 0 % 134,400

เงินวิทยฐานะ 0 119,000 210,600 -0.28 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 710,820 860,000 46.51 % 1,260,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 57,585 60,000 116.67 % 130,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 2,373,185 2,836,200 3,422,320
รวมงบบุคลากร 0 2,373,185 2,836,200 3,422,320

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ( ศพด.)

17,000 14,700 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด. )

38,420 21,070 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.)

0 9,800 21,000 -0.95 % 20,800

คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.) 21,470 9,800 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ศพด.)

0 0 31,500 -0.95 % 31,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด. )

0 0 45,150 -0.95 % 44,720

คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

0 0 21,000 -0.95 % 20,800

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

378,000 378,000 523,000 0 % 523,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาใช้จายในการจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ของ ศพด.

0 0 180,300 3.72 % 187,000

-โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาใช้จายในการจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ของ ศพด.

178,500 178,500 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาอาหารกลางวัน

0 0 560,805 0.92 % 565,950

-โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาอาหารกลางวัน

538,800 514,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,172,190 1,126,370 1,382,755 1,393,470
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,392,742 -3.21 % 1,348,012

คาอาหารเสริม (นม) 1,375,225.2 1,317,270.1 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,375,225.2 1,317,270.1 1,392,742 1,348,012
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 2,547,415.2 2,443,640.1 2,775,497 2,741,482
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โรงเรียนชําโพธิ์-ตาเกษ 300,696 309,920 0 0 % 0

โรงเรียนตาลอย-หนองคัน 468,020 490,000 0 0 % 0

โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 851,640 874,600 907,200 -1.39 % 894,600

โรงเรียนบ้านชําโพธิ์-ตาเกษ 0 0 331,800 29.96 % 431,200

โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 0 0 474,600 21.53 % 576,800

โรงเรียนบ้านมหาราช 2 367,660 312,500 0 0 % 0

โรงเรียนบ้านมหาราช2 0 0 382,200 28.94 % 492,800

โรงเรียนบ้านไรเจริญ 207,080 171,840 231,000 21.21 % 280,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไรเจริญ 175,170 156,500 246,050 -25.45 % 183,425

รวมเงินอุดหนุน 2,370,266 2,315,360 2,572,850 2,858,825
รวมงบเงินอุดหนุน 2,370,266 2,315,360 2,572,850 2,858,825

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,917,681.2 7,132,185.1 8,184,547 9,022,627
รวมแผนงานการศึกษา 8,581,325.05 8,493,025.14 9,930,337 11,094,707
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 60,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการควบคุมและป้องกันโรค 0 0 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายโครงการจังหวัดสะอาดระดับ 
อปท.

0 0 30,000 0 % 30,000

สําหรับขับเคลื่นโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธานศาสตรจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ
ราชนารี

74,025 75,470 0 0 % 0
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สําหรับขับเคลื่นโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธานศาสตรจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ
ราชนารี

0 0 75,000 0 % 75,000

สําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระราช
ปณิธานศาสตรจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ
ราชนารี

0 0 2,000 250 % 7,000

สําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระราช
ปณิธานศาสตรจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ
ราชนารี

0 6,306 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 74,025 81,776 137,000 142,000
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รวมงบดําเนินงาน 74,025 81,776 197,000 202,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน  ราคา 59,000 บาท 

59,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 59,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 118,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 118,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 320,000 0 % 320,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 320,000 320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 320,000 320,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 192,025 81,776 517,000 522,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 192,025 81,776 517,000 522,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 539,366.8 677,400 756,160 2.49 % 775,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 327,600 340,800 373,700 0.35 % 375,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 17,220 11,460 25,000 -60 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 926,186.8 1,071,660 1,196,860 1,202,000
รวมงบบุคลากร 926,186.8 1,071,660 1,196,860 1,202,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาเชาบ้าน 36,000 112,000 120,000 0 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 38,130 114,130 140,000 170,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 400 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 200 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 56,866 20,410 80,000 25 % 100,000

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูง
อายุและผู้ด้อยโอกาส

15,500 0 35,000 0 % 35,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 6,520 10,000 200 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 72,366 26,930 175,000 275,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,060 21,448 60,000 0 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,700 1,174 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 29,760 22,622 100,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 140,256 163,682 415,000 595,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้รับแขก 0 0 0 100 % 10,000

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงาน 0 0 10,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,700

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 สิ้นชัก 0 6,900 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 0 0 0 100 % 15,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับพนักงาน 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล 

23,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

8,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 0 0 23,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน

17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 0 0 100 % 7,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,000 6,900 33,000 44,200
รวมงบลงทุน 56,000 6,900 33,000 44,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,122,442.8 1,242,242 1,644,860 1,841,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,122,442.8 1,242,242 1,644,860 1,841,200

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 392,700 412,740 483,960 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 433,320 450,840 507,430 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 41,220 35,460 28,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 909,240 941,040 1,071,390 0
รวมงบบุคลากร 909,240 941,040 1,071,390 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

323,850 197,250 200,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,400 2,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 337,250 199,250 240,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 345,350 114,000 30,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 20,492 9,600 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
0 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,100 39,900 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 425,942 163,500 260,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,004 29,899 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 129,940 213,450 196,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 600,000 2,900 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,940 18,600 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 761,884 264,849 266,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,525,076 627,599 766,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเสาไฟฟ้าสองสวาง พลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมติดตั้ง

0 150,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เสียงตามสายภายในหมูบ้าน บ้านไรเจริญ 
หมูที่ 6

0 149,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 299,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 299,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,434,316 1,867,639 1,837,390 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,434,316 1,867,639 1,837,390 0
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเพื่อสงเสริมอาชีพการทํา
น้ํายาล้างจาน

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อสงเสริมอาชีพการทํา
เหรียญโปรยทาน

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ กลุมเกษตรกร 
กลุมแมบ้าน และกลุมหรือองค์กรอื่นๆใน
เขตตําบลจานใหญ

0 0 0 100 % 200,000

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของครอบครัว

19,950 0 30,000 0 % 30,000

โครงการวันผู้สูงอายุแหงชาติ 0 0 0 100 % 150,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการสงเสริมกิจกรรมหมูบ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตําบลจานใหญ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมอาชีพ 100,212 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้
นําชุมชน ผู้นําหมูบ้าน

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 120,162 0 90,000 760,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 120,162 0 90,000 840,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสงเสริมแกกลุมอาชีพตางๆ 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 120,162 0 90,000 890,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,162 0 90,000 890,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาประชาชน อบต.จาน
ใหญ ต้านยาเสพติด

0 0 0 100 % 200,000

โครงการแขงขันกีฬาระหวางหนวยงาน 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 250,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 250,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดการแขงขันเดิน - วิ่ง มิ
นิฮาล์ฟมาราธอน สูอุทยานแหงชาติเขาพระ
วิหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการจัดการแขงขันวิ่งเฉลิมพระ
เกียรติฯสูอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร 0 0 20,000 -100 % 0
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อุดหนุนโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวาย
พอของแผนดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน  
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สูอุทยานแหง
ชาติเขาพระวิหาร

20,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการขอรับงบประมาณอุดหนุน
การเป็นเจ้าภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ 
ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" และการแขงขัน
กีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ
.2564) "นครลําดวนเกมส์" ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

150,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 170,000 0 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 170,000 0 20,000 20,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 170,000 0 20,000 270,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
และเยาวชน

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 0 60,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 170,000 0 20,000 330,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 720,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 21,240

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 528,360
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 65,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,377,060
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,377,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 570,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 250,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 370,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,140,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้รับแขก 0 0 0 100 % 10,000

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงาน 0 0 0 100 % 5,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 100 % 75,800

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 15,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับพนักงาน 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 0 0 0 100 % 30,000
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 0 0 0 100 % 23,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 174,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 174,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,691,860
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านโนนขาม  หมูที่ 12  

151,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านจานใหญ  หมูที่ 1 (เส้นทางไปบ้านโนน
ขาม) 

0 141,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านจานใหญ หมูที่ 1 (เส้นทางไปรองน้ํา
คํา) 

0 154,500 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านชําโพธิ์  หมูที่ 5 (เส้นทางไปบ้านตาเกษ
)  

0 298,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านตาเกษ  หมูที่ 7

151,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านตาเกษ  หมูที่ 7 (เส้นทางไปบ้านกุด
ปลาขาว)  

0 149,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านตาเกษ  หมูที่ 7 (เส้นทางไปบ้านหนอง
คัน)  

0 149,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านตาลอย  หมูที่ 3

110,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านทุงจาน  หมูที่ 2

152,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโพนทอง  หมูที่ 13

152,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านไรเจริญ  หมูที่ 6

85,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านศรีอุดม  หมูที่ 8

152,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านศรีอุดม  หมูที่ 8  (เส้นทางไป
บ้านมหาราช) 

0 298,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเศรษฐกิจ  หมูที่  15

154,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเหรียญทอง  หมูที่  11

151,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านจานใต้ หมูที่ 16 

0 94,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านจานใต้ หมูที่ 16 (ทางไปบ้านโนนขาม)

0 0 0 100 % 291,200

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านจานใหญ หมูที่ 1 

202,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านชําโพธิ์ หมูที่ 5 (ทางไปคุ้มแสงอุทัย) 0 0 309,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาเกษ หมูที่ 7

0 0 0 100 % 397,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาเกษ หมูที่ 7 (ซอยคุ้มแสงอุทัย)

0 0 0 100 % 50,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาเกษ หมูที่ 7 (ทางไปบ้านเศรษฐกิจ) 0 0 313,100 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาลอย  หมูที่ 3 (เส้นทางไปหนองหิน) 

0 298,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาลอย หมูที่ 3 (คุ้มโนนบก)

0 0 0 100 % 115,600

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาลอย หมูที่ 3 (คุ้มอิสระ)

0 0 0 100 % 132,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาลอย หมูที่ 3 (ทางไปหนองหิน) 0 0 309,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุงจาน หมูที่ 2 (ซอยบ้านนายบุญสง 
จันทร์หอม)

0 0 158,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุงจาน หมูที่ 2 (ซอยหนองหอย)

0 0 0 100 % 299,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุงจาน หมูที่ 2 (ทางไปบ้านโนนขาม) 0 0 313,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุงจาน หมูที่ 2 (ทางไปห้วยขะยุง) 0 0 153,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุงจาน หมูที่ 2 (เส้นทางไปบ้านโนน
ขาม) 

0 494,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนขาม หมูที่ 12 (ซอยบ้านผู้ใหญ
บ้าน)

0 0 41,100 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนขาม หมูที่ 12 (ทางไปบ้านโพน
ทอง)

0 0 269,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพนทอง หมูที่ 13 

202,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพนทอง หมูที่ 13 (ทางไปบ้านหนอง
ตาสา)

0 0 313,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพนทอง หมูที่ 13 (วัดใหมโพนทอง)

0 0 0 100 % 299,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมหาราช หมูที่ 10 (ทางไปบ้านตาลอย) 0 0 251,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมหาราช หมูที่ 10 (มหาราช - ตาลอย)

0 0 0 100 % 325,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไรเจริญ  หมูที่ 6 (เส้นทางไปรองน้ําคํา) 
 

0 156,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไรเจริญ หมูที่ 6 (ซอยบ้านนายเลื่อน 
ไชยทอง)

0 0 142,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไรเจริญ หมูที่ 6 (ซอยศาลาประชาคม) 0 0 163,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไรเจริญ หมูที่ 6 (ซอยอางหอม)

0 0 0 100 % 99,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านศรีอุดม หมูที่ 8 (ทางไปบ้านมหาราช) 0 0 309,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านศรีอุดม หมูที่ 8 (ศรีอุดม - หนองกา)

0 0 0 100 % 351,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเศรษฐกิจ  หมูที่ 15 (เส้นทางไปบ้าน
ตาเกษ) 

0 299,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเศรษฐกิจ หมูที่ 15 (ทางไปบ้านตาเกษ) 0 0 313,100 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเศรษฐกิจ หมูที่ 15 (เศรษฐกิจ - ตาเก
ษ)

0 0 0 100 % 305,600

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคัน  หมูที่ 4 (แยกกลางบ้าน) 

0 52,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคัน  หมูที่ 4 (แยกทางไปโรงน้ํา) 

0 248,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคัน หมูที่ 4 (ซอยหนองปูน)

0 0 0 100 % 299,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคัน หมูที่ 4 (ทางไปโรงน้ํา) 0 0 309,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองตาสา หมูที่ 14 (เส้นกลางบ้าน)

0 0 0 100 % 207,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหรียญทอง หมูที่ 11 (ซอยข้างวัดบ้าน
เหรียญทอง)

0 0 309,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนขาม  หมูที่ 12 (เส้นทางไปบ้าน
โพนทอง) 

0 211,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนขาม  หมูที่ 12 (เส้นทางไปหนอง
จาน) 

0 87,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโพนทอง  หมูที่ 13  (เส้นทางไปบ้าน
หนองตาสา)

0 298,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านไรเจริญ หมูที่ 6 (หนองอะลาง)

0 0 0 100 % 195,100

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองตาสา  หมูที่ 14  (เส้นทางไปบ้าน
โพนทอง) 

0 298,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้านจาน
ใหญ หมูที่ 1

0 0 0 100 % 298,400

โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้านซําโพธิ์ 
หมูที่ 5

0 0 0 100 % 298,400

โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้านเหรียญ
ทอง หมูที่ 11 (ในหมูบ้าน)

0 0 0 100 % 299,000

โครงการกอสร้างระบบประปา (ขนาดเล็ก) 
บ้านสี่แยก หมูที่ 9 (โดม)

0 0 0 100 % 330,800

โครงการกอสร้างรั้วข้างองค์การบริหารสวน
ตําบลจานใหญ 0 0 238,800 -100 % 0
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โครงการกอสร้างไหลทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านจานใหญ หมูที่ 1

151,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างไหลทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านชําโพธิ์  หมูที่ 5

151,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างไหลทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านมหาราช  หมูที่ 10  

0 297,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างไหลทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านมหาราช  หมูที่ 10

151,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างไหลทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านมหาราช หมูที่ 10 (ทางไป
วัดโนนสําเริง)

0 0 59,900 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซม ถนน คสล.ภาย
ในหมูบ้านตาลอย หมูที่ 3 (คุ้มอิสระ)

0 0 0 100 % 77,500

โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมขยายไหล
ทาง คสล.ภายในหมูบ้านจานใหญ หมูที่ 1 
(เส้นกลางบ้าน)

0 0 0 100 % 101,800

โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมขยายไหล
ทาง คสล.ภายในหมูบ้านหนองตาสา หมูที่ 
14 (เส้นบ้านหนองตาสา - บ้านโคก)

0 0 0 100 % 99,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมขยายไหล
ทาง คสล.ภายในหมูบ้านหนองตาสา หมูที่ 
14 (หน้าวัด - บ้านทุงจาน)

0 0 0 100 % 200,000
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. ภาย
ในหมูบ้านโนนขาม หมูที่ 12 (หนองโพธิ์
พัฒนา)

0 0 0 100 % 298,400

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.ภาย
ในหมูบ้านจานใหญ หมูที่ 1 (ข้างวัด)

0 0 0 100 % 87,700

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.ภาย
ในหมูบ้านจานใหญ หมูที่ 1 (หนองโพธิ์)

0 0 0 100 % 240,800

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจรลง
ลูกรัง  บ้านหนองตาสา  หมูที่ 14

149,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจรลง
หินคลุก  บ้านไรเจริญ  หมูที่ 6

75,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจร
ลูกรัง บ้านโนนขาม หมู 12

21,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ภาย
ในหมูบ้านโนนขาม หมูที่ 12 (คุ้มหนองเสือ)

0 0 0 100 % 103,200

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านจานใหญ หมูที่ 1 (เส้นแยกหน้าวัดบ้าน
จานคุณาราม)

0 0 310,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสี่แยก หมูที่ 9 (ซอยประปาหมูบ้าน) 0 0 200,400 -100 % 0

โครงการปรับปรุงบ้านพักเพื่อใช้เป็นอาคาร
สํานักงาน  

327,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านสี่แยก  หมูที่ 9

152,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองคัน หมูที่ 4

156,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหรียญทอง หมูที่ 11 (ซอยกลาง
บ้าน) 

0 108,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหรียญทอง หมูที่ 11 (ซอยทาง
ไปโรงแป้ง) 

0 126,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริ
เหล็ก  บ้านจานใต้  หมูที่ 16

152,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านหนอง
ตาสา หมูที่ 14 0 0 216,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,149,500 4,256,500 5,308,900 5,806,900
รวมงบลงทุน 3,149,500 4,256,500 5,308,900 5,806,900
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  
บ้านสี่แยก  หมูที่  9 

19,927.68 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 19,927.68 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 19,927.68 0 0 0

รวมงานก่อสร้าง 3,169,427.68 4,256,500 5,308,900 5,806,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,169,427.68 4,256,500 5,308,900 8,498,760

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 20,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 25,000 25,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0 0 0 100 % 19,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 19,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 19,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 25,000 44,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 25,000 44,000

รวมทุกแผนงาน 48,102,788.02 50,284,075.18 55,849,800 57,974,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลจานใหญ

อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,974,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 19,268,356 บาท
งบกลาง รวม 19,268,356 บาท

งบกลาง รวม 19,268,356 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลจานใหญ ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
 พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
คาจ้างโดยประมาณ ทั้งปี 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครอง ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว4172 ลงวัน ที่ 24
ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริ
บูรณขึ้นไปที่ได้ขึ้น ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ความพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ความพิการไว้กับองคการบริหารสวน
ท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทย วาด้วยการจายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหผู้ป่วยเอดสที่
แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว 
และรายได้ไมเพียงพอตอการยังชีพ หรือ
ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูและไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินสํารองจาย จํานวน 2,152,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉิน
ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย 
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิด
สาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย
หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่มท
0808.2 /ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565     
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 534,356 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) 
ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการราย
รับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปี ทุกหมวดทุกประเภท โดยไม
ต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ 
เงินที่มีผู้อุทิศให้ / เงินบริจาค และเงิน
อุดหนุน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2500
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2556 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน
พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)
 พ.ศ.2565
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ.2561 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,205,137 บาท

งบบุคลากร รวม 7,750,737 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,328,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลจาน
ใหญ / รองนายกองคการบริหารสวนตําบลจานใหญ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง     

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลจานใหญ / รองนายกองคการบริหารสวนตําบลจาน
ใหญ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
จานใหญ / รองนายกองคการบริหารสวนตําบลจานใหญ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลจานใหญ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,614,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประธานสภา รองประธาน
สภา สมาชิกสภา เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลจาน
ใหญ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,422,617 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,432,337 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเลื่อนระดับปรับตําแหนง จํานวน 8 อัตรา
1. ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2. ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3. ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด
4. ตําแหนง นิติกร
5. ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป
6. ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล
7. ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
8. ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ ที่มีสิทธิได้รับคาตอบ
แทนเป็นรายเดือนเทากับเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว เงินปรับเพิ่มเติมตามคุณวุฒิการศึกษา เงินเพิ่มตาง ๆ ที่มี
สิทธิเบิกได้ 
1. ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2. ตําแหนง นิติกร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
กฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจําแหนง
1. ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2. ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3. ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558   
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,550,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 12 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร
2. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
3. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 2 อัตรา
4. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
5. ตําแหนง นักการภารโรง
6. ตําแหนง ยาม
7. ตําแหนง คนงานทั่วไป 4 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 134,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ พนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558     
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งบดําเนินงาน รวม 3,210,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,470,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
1.คาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯลฯ ตั้งไว้ 15,000
 บาท
2.เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตั้ง
ไว้ 1,180,000 บาท
3.เงินรางวัลสวนแบงคาปรับ พ.ร.บ.จราจรทางบก ตั้งไว้ 5,000
 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557     

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการหรือที่มีสิทธิเบิก
ได้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ
.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราขการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง     

คาเชาบ้าน จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2563
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ค่าใช้สอย รวม 840,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยปรับ ประกันคา
ใช้จายในการดําเนินคดี คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติด
ตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิ่น คาใช้จายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคา
รับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง     

คาใช้จายในโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของอําเภอ นโยบายของ
จังหวัด นโยบายของรัฐบาล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของ
อําเภอ นโยบายของจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 7

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาหมู
บ้าน/ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนพัฒนาหมูบ้าน/ชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ
.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 99
 ลําดับที่ 10

วันที่พิมพ : 7/9/2565  10:16:13 หน้า : 13/100



โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 1    

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน สําหรับคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงาน สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างองคการบริหารสวน
ตําบลจานใหญ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 100
 ลําดับที่ 12     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 505,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน โตะตาง ๆ เก้าอี้ตาง ๆ ตู้ตาง ๆ
 กระดาษ หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด คลิปลวดเย็บ กระดาษ
กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ ตรายาง ซอง ธงชาติ ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ  พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน  เครื่องคํานวณเลข พระพุทธรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด เขง ผ้าปู
โตะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา ถาด โอง
น้ํา ที่นอน มีด กระทะไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันกาช ถาน กาส แกสหุงต้ม น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สาร
เคมี น้ํายาฉีดพน ทรายอเบท วัคซีนโรค พิษสุนัขบ้า และอื่น ๆ
 ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูป
สีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย เครื่องกรอเทป ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผนกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพเมน
บอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอานข้อมูลแบบซีดี
รอม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 395,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าในสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลจานใหญ / ในที่สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
   

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
จานใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทร
สาร คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ต และคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวม
ถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- เป็นไป หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

งบลงทุน รวม 144,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 144,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน 4 ตัว
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 
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จัดซื้อเก้าอี้รับแขก จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้รับแขก จํานวน 2 ชุด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 27,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
2)ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3)นอก
เหนือจากการพิจารณา ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ จํานวน 1
 ชุด ประกอบด้วย เครื่องขยายเสียง ลําโพง มิกเซอร ไมค
ลอย ไมคสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง
สุด ไมน้อยกวา 3.6 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้
หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
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- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
 - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ คอมพิวเตอร 
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จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ คอมพิวเตอร 
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 1

อุดหนุนโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 6

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม (สถานที่กลาง) ในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม(สถาน
ที่กลาง)ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1
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อุดหนุนโครงการเทศกาลงานผลไม้และของดีกันทรลักษ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเทศกาลงานผลไม้และของดี
กันทรลักษ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 2

อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกันเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 2

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ/หรือสิ่งกอสร้าง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
ที่ดินและ/หรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ     
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,868,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,935,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,935,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,209,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเลื่อนระดับปรับตําแหนง จํานวน 4 อัตรา
1. ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง
2. ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ
3. ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
4. ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
กฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจําแหนง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 664,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
3. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
4. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558
    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 19,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 923,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราขการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ระเบียบ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2563
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ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยปรับ ประกันคา
ใช้จายในการดําเนินคดี คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติด
ตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น      

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล คาเลี้ยงรับรองในการประชุม คาใช้จายใน
พิธีทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคา
รับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก และคาใช้จายอื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 2

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่พร้อมประชาสัมพันธให้ความ
รู้ด้านภาษีอากรและคาธรรมเนียมตาง ๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
พร้อมประชาสัมพันธให้ความรู้ด้านอากรและคาธรรมเนียมตาง ๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 100
 ลําดับที่ 13
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน โตะตาง ๆ เก้าอี้ตาง ๆ ตู้ตาง ๆ
 กระดาษ หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ
กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ ตรายาง ซอง ธงชาติ ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคํานวณเลข พระพุทธรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด เขง ผ้าปู
โตะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา ถาด โอง
น้ํา ที่นอน มีด กระทะไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผนกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพเมน
บอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอานข้อมูล แบบซีดี
รอม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้รับแขก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้รับแขก จํานวน 1 ชุด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 396,200 บาท
งบบุคลากร รวม 350,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 350,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 350,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น พร้อม
ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินเลื่อนระดับปรับ
ตําแหนง 1 ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ระเบียบ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้า
ราชการ / พนักงาน / ลูกจ้างประจํา/ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2563
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,014,960 บาท

งบบุคลากร รวม 669,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 669,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 549,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเลื่อนระดับปรับตําแหนง จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558
 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558
   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
 - ตําแหนง คนงานทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง สมาชิก อปพร. เข้ารับการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาใช้สอย และคาวัสดุ ฯลฯ ตาม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 112
 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 113
 ลําดับที่ 5
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โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 112
 ลําดับที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน หมวก ผ้าผูกคอ เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด  เครื่องหมายยศและ
สังกัด ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุจราจร จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,072,080 บาท

งบบุคลากร รวม 1,174,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,174,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 943,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเลื่อนระดับปรับตําแหนง จํานวน 3 อัตรา
    1. ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
    2. ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
    3. ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
กฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจําแหนง
1. ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา 
1. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา 
1. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 70,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2563
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ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คา
เชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดี คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล คาเลี้ยงรับรองในการประชุม คาใช้จายใน
พิธีทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคา
รับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก และคาใช้จายอื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

คาใช้จายในโครงการกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ความรับผิดชอบ เชน โครงการวันแม โครงการวันพอ โครงการวัน
ไหว้ครู โครงการวันขึ้นปีใหม โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ฯลฯ
    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน โตะตาง ๆ เก้าอี้ตาง ๆ ตู้ตาง ๆ
 กระดาษ หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป  ลวดเย็บกระดาษ
กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ ตรายาง ซอง ธงชาติ ตะแกรง
วางเอสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ  พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคํานวณเลข พระพุทธรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด เขง ผ้าปู
โตะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา ถาด โอง
น้ํา ที่นอน มีด กระทะไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผนกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ เมน
บอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอานข้อมูลแบบซีดี
รอม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก เชน สื่อการเรียนการสอน
ทําด้วยพลาสติก หนังสือเรียนเสริมทักษะ และวัสดุอุปกรณอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิด
ชอบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น    

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทร
สาร คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ต และคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวม
ถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 197,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 197,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้รับแขก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้รับแขก จํานวน 1 ชุด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้อํานวยการกอง และ
พนักงาน จํานวน 5 ตัว
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 94,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU 
จํานวน 1 ตัว
ขนาด 24,000 BTU จํานวน 2 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา12,000 บีทียู และ 24,000
 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพลสเซอร
 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
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จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 40
 ชอง จํานวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 - ภายในมีแผนชั้น 3 แผน สามารถปรับระดับได้
 - ชั้นวางแฟ้มตั้งสําหรับ 40 ชอง
 - เคลือบสีเหล็กด้วยสีและสารเคลือบผิวคุณภาพสูง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 

จัดซื้อโตะทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานสําหรับผู้อํานวยการ และ
พนักงาน จํานวน 4 ตัว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด  ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
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จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่1
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,022,627 บาท
งบบุคลากร รวม 3,422,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,422,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,687,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงานครู
สวนตําบล จํานวน 5 อัตรา
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2565
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 134,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินที่พนักงานครูได้รับในอัตราเทากับเงินวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ ตําแหนง ครู จํานวน 2 อัตรา
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2565

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ/ชํานาญการ
พิเศษ ตําแหนง ครู จํานวน 5 อัตรา
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2565

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 9 อัตรา 
1. ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) จํานวน 2 อัตรา
2. ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จํานวน 3 อัตรา
3. ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 3 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา 
1. ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2565
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ (คาครองชีพชั่วคราว) พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2565

งบดําเนินงาน รวม 2,741,482 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,393,470 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
(ศพด.)

จํานวน 20,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน ให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย เป็นเงิน 8,600 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม เป็นเงิน 12,200 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565

คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( 
ศพด.)

จํานวน 31,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน ให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย เป็นเงิน 12,900 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม เป็นเงิน 18,300 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565     
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คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด. )

จํานวน 44,720 บาท

เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย เป็นเงิน 18,490 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม เป็นเงิน 26,230 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565

คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.)

จํานวน 20,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน ให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย เป็นเงิน 8,600 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม เป็นเงิน 12,200 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565 
 

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 523,000 บาท

1) คาจ้างพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 400,000  บาท ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 3 อัตรา
เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไรเจริญ (รูปแบบ 3 วัดบริหารจัดการเอง) 
2) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง (คาครองชีพชั่วคราว) ตั้ง
ไว้  100,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไรเจริญ (รูปแบบ 3 วัดบริหารจัดการเอง) 
3) เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  23,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไรเจริญ (รูปแบบ 3 วัดบริหารจัดการเอง) 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาใช้จายในการ
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ ศพด.

จํานวน 187,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก  เชน สื่อการเรียนการสอน
ทําด้วยพลาสติก หนังสือเรียนเสริมทักษะ และวัสดุอุปกรณอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย เป็นเงิน 76,500 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม เป็นเงิน 110,500 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาอาหารกลาง
วัน

จํานวน 565,950 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย เป็นเงิน 231,525 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม เป็นเงิน 334,425 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565
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ค่าวัสดุ รวม 1,348,012 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,348,012 บาท

คาอาหารเสริม (นม)
     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  รวมเป็นเงิน  278,548.40  บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย  เป็นเงิน 95,560.40  บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม  เป็นเงิน 132,158
  บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไรเจริญ  เป็นเงิน  50,830  บาท
2) โรงเรียน   รวมเป็นเงิน 1,069,463.20  บาท
     - โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา เป็นเงิน 433,071.60
 บาท
     - โรงเรียนตาลอย-หนองคัน  เป็นเงิน 211,452.80 บาท
     - โรงเรียนชําโพธิ์-ตาเกษ  เป็นเงิน 154,523.20 บาท
     - โรงเรียนบ้านมหาราช2  เป็นเงิน 174,855.20 บาท
     - โรงเรียนบ้านไรเจริญ  เป็นเงิน 95,560.40 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565     

งบเงินอุดหนุน รวม 2,858,825 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,858,825 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา จํานวน 894,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แกนักเรียน
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565
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โรงเรียนบ้านชําโพธิ์-ตาเกษ จํานวน 431,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แกนักเรียน
โรงเรียนบ้านชําโพธิ์-ตาเกษ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน จํานวน 576,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แกนักเรียน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนบ้านมหาราช2 จํานวน 492,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แกนักเรียน
โรงเรียนบ้านมหาราช 2
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565   

โรงเรียนบ้านไรเจริญ จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แกนักเรียน
โรงเรียนบ้านไรเจริญ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไรเจริญ จํานวน 183,425 บาท

       1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ไรเจริญ ตั้งไว้  118,335  บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดไรเจริญ
        2) คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดไรเจริญ ต้งไว้  39,100  บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก เชน  สื่อการเรียนการสอน
ทําด้วยพลาสติก หนังสือเรียนเสริมทักษะ และวัสดุอุปกรณอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
       3) คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดไรเจริญ ตั้งไว้ 4,600  บาท
เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน
       4) คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดไรเจริญ   ตั้งไว้ 4,600  บาท
เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน
       5) คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดไรเจริญ  ตั้งไว้  6,900  บาท
เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน
       6) คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดไรเจริญ   ตั้งไว้  9,890  บาท
เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565   
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 522,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 202,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562     

ค่าใช้สอย รวม 142,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการควบคุมและป้องกันโรค จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการควบคุมและป้องกันโรค ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และ ดวน
ที่สุด
ที่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 1

คาใช้จายโครงการจังหวัดสะอาดระดับ อปท. จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ
จังหวัดสะอาดระดับ อปท. ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 2     
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สําหรับขับเคลื่นโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราชปณิธานศาสตรจารยพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี

จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตร
จารยพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติราชนารี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 101
 ลําดับที่ 3    
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สําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน
ศาสตรจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตรจารย พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ
ราชนารี     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 4    

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข อุดหนุนให้กับหมู
บ้าน/ชุมชน จํานวน 16 หมูบ้าน หมูบ้านละ 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 5
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,841,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,202,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,202,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 775,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเลื่อนระดับปรับตําแหนง จํานวน 2 อัตรา
1. ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ตั้งไว้ 465,000
 บาท
2. ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ตั้งไว้ 310,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
กฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจําแหนง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 375,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนง ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน  ตั้งไว้ 210,000 บาท
2. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  ตั้งไว้ 165,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

วันที่พิมพ : 7/9/2565  10:16:13 หน้า : 61/100



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 595,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงาน และพนักงานจ้าง  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ระเบียบ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2563

ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยปรับ ประกันคา
ใช้จายในการดําเนินคดี คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติด
ตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล คาเลี้ยงรับรองในการประชุม คาใช้จายใน
พิธีทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม  2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน
คารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก และคาใช้จายอื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงการสงเคราะหผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเคราะหผู้ด้อยโอกาสและยาก
ไร้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้
สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน โตะตาง ๆ เก้าอี้ตาง ๆ ตู้ตาง ๆ
 กระดาษ หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป  ลวดเย็บกระดาษ
กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ ตรายาง ซอง ธงชาติ ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ  พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคํานวณเลข พระพุทธรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด เขง ผ้าปู
โตะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา ถาดโองน้ํา ที่
นอน มีด กระทะไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง เตาแกส ถัง
แกส หม้อหุงข้าว ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูป
สีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย เครื่องกรอเทป ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผนกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ เมน
บอรด  เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอานข้อมูลแบบซีดี
รอม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 44,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้รับแขก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้รับแขก จํานวน 1 ชุด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
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จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 40
 ชอง จํานวน 2 ตู้ๆละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 - ภายในมีแผนชั้น 3 แผน สามารถปรับระดับได้
 - ชั้นวางแฟ้มตั้งสําหรับ 40 ชอง
 - เคลือบสีเหล็กด้วยสีและสารเคลือบผิวคุณภาพสูง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 

จัดซื้อโตะทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน 1 ตัว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ คอมพิวเตอร 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 890,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (จปฐ)

ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพ กลุมเกษตรกร กลุมแมบ้าน และกลุมหรือองคกรอื่นๆในเขต
ตําบลจานใหญ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ กลุมเกษตรกร กลุมแมบ้าน และกลุม
หรือองคกรอื่นๆในเขตตําบลจานใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 4

โครงการวันผู้สูงอายุแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการวันผู้สูงอายุแหงชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 5

โครงการสงเสริมกิจกรรมหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงตําบลจานใหญ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกิจกรรมหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลจานใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 8
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โครงการสงเสริมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมอาชีพ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นําชุมชน ผู้นําหมูบ้าน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้
นําชุมชน ผู้นําหมูบ้าน     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 7

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ่งกอสร้าง เชนเหล็กเส้น ไม้ตาง ๆ
 ทินเนอร หินทราย สังกะสี ปูนซีเมนต ฯลฯ เพื่อนําไปซอมแซม
บ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้และยากจน ที่เป็นผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสงเสริมแกกลุมอาชีพตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนแกกลุมอาชีพตางๆ ในการดําเนินงานของ
กลุมอาชีพในเขตตําบลจานใหญ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 9

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาประชาชน อบต.จานใหญ ต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาประชาชน อบต.จาน
ใหญ ต้านยาเสพติด ประจําปีของหมูบ้านทั้ง 16 หมูบ้าน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 109
 ลําดับที่ 2
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โครงการแขงขันกีฬาระหวางหนวยงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาระหวางหนวยงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 109
 ลําดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดการแขงขันเดิน - วิ่ง มินิฮาลฟมาราธอน สู
อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดการแขงขันเดิน - วิ่งมินิฮาลฟ
 มาราธอน สูอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ 25 ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวน ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 5

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและเยาวชน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและ
เยาวชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,691,860 บาท

งบบุคลากร รวม 1,377,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,377,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และเงินเลื่อนระดับปรับตําแหนง จํานวน 2 อัตรา
1. ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง
2. ตําแหนง นายชางโยธา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
กฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 528,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา
2. ตําแหนง ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า
3. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
4. ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 65,460 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 570,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราขการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2563
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยปรับ ประกันคา
ใช้จายในการดําเนินคดี คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติด
ตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก และคาใช้จายอื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    

ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน โตะตาง ๆ เก้าอี้ตาง ๆ ตู้
ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป ลวดเย็บ กระดาษ
กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ ตรายาง ซอง ธงชาติ ตะแกรง
วางเอสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคํานวณเลข พระพุทธรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เข็มรัดสายไฟ เทป
พันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สาย
อากาศ หรือเสาสายอากาศ สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน  จาน
รับสัญญาณดาวเทียม หม้อแปลงไฟฟ้า  ลําโพง ไมโครโฟน ผัง
วงจรตาง ๆ ไฟฉาย   สปอตไลท เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ ทินเนอร สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนส ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน 
สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอ
ตาง ๆ โถส้วม อางล้างมือ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผนกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ เมน
บอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอานข้อมูลแบบซีดี
รอม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

งบลงทุน รวม 174,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 174,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้รับแขก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้รับแขก จํานวน 1 ชุด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงาน จํานวน 1 ตัว
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 75,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 37,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพลสเซอร
 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ชอง จํานวน 2
 ตู้ๆละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ภายในมีแผน 3 แผน สามารถปรับระดับได้
- ชั้นวางแฟ้มตั้งสําหรับ 40 ชอง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 
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จัดซื้อโตะทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน 1 ตัว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 

ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.6 GHz จํานวน 1
 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
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- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
 - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
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จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) โดยคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 20
 หน้าตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง และ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

วันที่พิมพ : 7/9/2565  10:16:13 หน้า : 86/100



งานก่อสร้าง รวม 5,806,900 บาท
งบลงทุน รวม 5,806,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,806,900 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานใต้ หมูที่ 16 (ทาง
ไปบ้านโนนขาม)

จํานวน 291,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานใต้ หมู
ที่ 16 (ทางไปบ้านโนนขาม) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 140.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทางลูกรังข้างละ 0.00-
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 420 ตารางเมตร (ตามแบบอบ
ต.จานใหญกําหนด) พร้อมป้ายโครงการ จํานวน  1 ป้าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 16

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเกษ หมูที่ 7 จํานวน 397,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเกษ หมู
ที่ 7  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 98.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร พร้อมไหลทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 591.00 ตารางเมตร (ตามแบบอบต.จาน
ใหญกําหนด) พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 3
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเกษ หมูที่ 7 (ซอย
คุ้มแสงอุทัย)

จํานวน 50,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านตาเกษ (คุ้ม
แสงอุทัย) หมูที่ 7  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 60.00 ตารางเมตร (ตามแบบอบต
.จานใหญกําหนด) พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 3)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลอย หมูที่ 3 (คุ้ม
โนนบก)

จํานวน 115,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลอย หมู
ที่ 3 (คุ้มโนนบก) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 45.00  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 157.50 ตารางเมตร (ตามแบบอบต
.จานใหญกําหนด) พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86
 ลําดับที่ 3)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลอย หมูที่ 3 (คุ้ม
อิสระ)

จํานวน 132,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้านตาลอย หมูที่ 3
 (คุ้มอิสระ) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 183.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบอบต.จานใหญกําหนด) พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86
 ลําดับที่ 3)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุงจาน หมูที่ 2 (ซอย
หนองหอย)

จํานวน 299,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุงจาน หมู
ที่ 2 (ซอยหนองหอย) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทางลูกรังข้างละ 0.00-
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 440.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบอบต.จานใหญกําหนด) พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86
 ลําดับที่ 2
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมูที่ 13 
(วัดใหมโพนทอง)

จํานวน 299,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู
ที่ 13  (วัดใหมโพนทอง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทางลูกรังข้างละ 0.00-
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 440.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบอบต.จานใหญกําหนด) พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 89
 ลําดับที่ 13

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมหาราช หมูที่ 10 
(มหาราช - ตาลอย)

จํานวน 325,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมหาราช หมู
ที่ 10  (มหาราช - ตาลอย) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 95.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทางลูกรังข้างละ 0.00-
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 475.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบอบต.จานใหญกําหนด) พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 10
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไรเจริญ หมูที่ 6 (ซอย
อางหอม)

จํานวน 99,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไรเจริญ หมู
ที่ 6  (ซอยอางหอม) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทางลูกรังข้างละ 0.00-
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 132.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 6  

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีอุดม หมูที่ 8 (ศรี
อุดม - หนองกา)

จํานวน 351,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีอุดม หมู
ที่ 8 (ศรีอุดม - หนองกา) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทางลูกรังข้างละ 0.00-
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 520.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 8
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเศรษฐกิจ หมูที่ 15 
(เศรษฐกิจ - ตาเกษ)

จํานวน 305,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เศรษฐกิจ หมูที่ 15 (เศรษฐกิจ - ตาเกษ) ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 450.00
 ตารางเมตร (ตามแบบอบต.จานใหญกําหนด) พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 89
 ลําดับที่ 15

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคัน หมูที่ 4 
(ซอยหนองปูน)

จํานวน 299,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
คัน หมูที่ 4 (ซอยหนองปูน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทางลูกรังข้างละ 0.00-
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 440.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบอบต.จานใหญกําหนด) พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86
 ลําดับที่ 4
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาสา หมูที่ 14 
(เส้นกลางบ้าน)

จํานวน 207,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองตา
สา หมูที่ 14 (เส้นกลางบ้าน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00
 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทางลูกรังข้างละ 0.00-
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 300.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบอบต.จานใหญกําหนด) พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 89
 ลําดับที่ 14

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไรเจริญ หมูที่ 6 
(หนองอะลาง)

จํานวน 195,100 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านไรเจริญ หมู
ที่ 6 (หนองอะลาง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 280.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 6
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โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้านจานใหญ หมูที่ 1 จํานวน 298,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนผิวทางแอสฟัลทติกคอนกรีต (ลาด
ยาง) บ้านจานใหญ หมูที่ 1 (เส้นกลางบ้านจากถนนใหญ - โนน
ขาม) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 600 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต
.จานใหญกําหนด) พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  91
 โครงการที่ 23 

โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้านซําโพธิ์ หมูที่ 5 จํานวน 298,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนผิวทางแอสฟัลทติกคอนกรีต (ลาด
ยาง) บ้านซําโพธิ์ หมูที่ 5  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 120.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 600 ตาราง
เมตร (ตามแบบ อบต.จานใหญกําหนด) พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91
 โครงการที่ 23         
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โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้านเหรียญทอง หมูที่ 11 (ในหมู
บ้าน)

จํานวน 299,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนผิวทางแอสฟัลทติกคอนกรีต (ลาด
ยาง) บ้านเหรียญทอง หมูที่ 11 ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 149.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม
น้อยกวา 596 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.จานใหญ
กําหนด) พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91
 โครงการที่ 23         

โครงการกอสร้างระบบประปา (ขนาดเล็ก) บ้านสี่แยก หมูที่ 9 (โดม) จํานวน 330,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างระบบประปา (ขนาดเล็ก) บ้านสี่แยก หมู
ที่ 9 (โดม) กว้าง 2.50 เมตร สูง 7.40 เมตร ยาว 3.50 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 92
 ลําดับที่ 26
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โครงการปรับปรุงซอมแซม ถนน คสล.ภายในหมูบ้านตาลอย หมูที่ 3 
(คุ้มอิสระ)

จํานวน 77,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตา
ลอย หมูที่ 3 (คุ้มอิสระ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.50
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมไหลทางลูกรังข้างละ 0.00-
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 138.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบ อบต.จานใหญกําหนด) พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 21)

โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมขยายไหลทาง คสล.ภายในหมูบ้าน
จานใหญ หมูที่ 1 (เส้นกลางบ้าน)

จํานวน 101,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมขยายไหลทาง คสล.ภายในหมูบ้านจาน
ใหญ หมูที่ 1 (เส้นกลางบ้าน)  ขนาดกว้าง 0.50
 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อย
กวา 125.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.จานใหญ
กําหนด) พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 24)

วันที่พิมพ : 7/9/2565  10:16:13 หน้า : 96/100



โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมขยายไหลทาง คสล.ภายในหมูบ้าน
หนองตาสา หมูที่ 14 (เส้นบ้านหนองตาสา - บ้านโคก)

จํานวน 99,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมขยายไหลทาง บ้านหนองตาสา หมูที่ 14
 (เส้นบ้านหนองตาสา - บ้านโคก) ขนาดกว้าง 0.50
 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 120.00 ตารางเมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 24  

โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมขยายไหลทาง คสล.ภายในหมูบ้าน
หนองตาสา หมูที่ 14 (หน้าวัด - บ้านทุงจาน)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมขยายไหลทาง บ้านหนองตาสา หมูที่ 14
 (หน้าวัด - บ้านทุงจาน) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 490.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 245.00 เมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 24 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. ภายในหมูบ้านโนนขาม หมูที่ 
12 (หนองโพธิ์พัฒนา)

จํานวน 298,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.ภายในหมูบ้านโนน
ขาม หมูที่ 12  (หนองโพธิ์พัฒนา) ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 600.00
 ตารางเมตร (ตามแบบอบต.จานใหญกําหนด) พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 21
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.ภายในหมูบ้านจานใหญ หมูที่ 
1 (ข้างวัด)

จํานวน 87,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.ภายในหมูบ้านจาน
ใหญ หมูที่ 1 (เส้นข้างวัด)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมไหลทางลูกรังข้างละ 0.00-
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 160.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบ อบต.จานใหญกําหนด) พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 21)

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.ภายในหมูบ้านจานใหญ หมูที่ 
1 (หนองโพธิ์)

จํานวน 240,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.ภายในหมูบ้านจาน
ใหญ หมูที่ 1 (เส้นหนองโพธิ์) ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 480.00
 ตารางเมตร (ตามแบบอบต.จานใหญกําหนด) พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 21)

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ภายในหมูบ้านโนนขาม หมูที่ 
12 (คุ้มหนองเสือ)

จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บ้านโนนขาม หมูที่ 12
 (คุ้มหนองเสือ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 22)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 44,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท
 0810.6 / ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และ ดวนที่สุด ที่
มท 0810.6/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 111
 ลําดับที่ 3

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช และสัตว พันธุพืช ปุย วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช จอบ เสียม ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 2564 
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสํารองจาย 2,152,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

534,356

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสํารองจาย 2,152,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

534,356

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,614,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,991,817 549,960 2,631,000 775,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

138,000 155,700

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,214,500 108,000 1,416,000 375,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

154,180 12,000 142,000 10,000

เงินวิทยฐานะ 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,200,000 60,000 50,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 10,000 30,000

คาเชาบ้าน 254,000 120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,614,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

720,000 9,667,777

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

21,240 314,940

เงินประจําตําแหนง 42,000 336,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 528,360 4,641,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

65,460 383,640

เงินวิทยฐานะ 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

500,000 1,810,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 90,000

คาเชาบ้าน 374,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

130,000 70,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 110,000 100,000 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

70,000 20,000 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

80,000 50,000 100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

200,000 120,000

คาใช้จายในโครงการ
ตาง ๆ ตามนโยบายของ
อําเภอ นโยบายของ
จังหวัด นโยบายของ
รัฐบาล

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 270,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 310,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 280,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

320,000

คาใช้จายในโครงการ
ตาง ๆ ตามนโยบายของ
อําเภอ นโยบายของ
จังหวัด นโยบายของ
รัฐบาล

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู
บ้าน/ชุมชน

20,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

500,000

โครงการให้บริการจัด
เก็บภาษีเคลื่อนที่พร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ด้านภาษีอากรและคา
ธรรมเนียมตาง ๆ

30,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง

40,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษา
ดูงาน สําหรับคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง

300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 140,000 100,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู
บ้าน/ชุมชน

20,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

500,000

โครงการให้บริการจัด
เก็บภาษีเคลื่อนที่พร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ด้านภาษีอากรและคา
ธรรมเนียมตาง ๆ

30,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง

40,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษา
ดูงาน สําหรับคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง

300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 370,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

80,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

40,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

40,000

คาใช้จายในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ศพด.)

20,800

คาใช้จายในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( 
ศพด.)

31,200

คาใช้จายในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด. )

44,720

คาใช้จายในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.)

20,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

80,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

40,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

40,000

คาใช้จายในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ศพด.)

20,800

คาใช้จายในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( 
ศพด.)

31,200

คาใช้จายในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด. )

44,720

คาใช้จายในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.)

20,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในโครงการ
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในความรับผิดชอบ

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

523,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ของ ศพด.

187,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาอาหารกลาง
วัน

565,950

คาใช้จายโครงการควบ
คุมและป้องกันโรค

30,000

คาใช้จายโครงการ
จังหวัดสะอาดระดับ 
อปท.

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในโครงการ
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในความรับผิดชอบ

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

523,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ของ ศพด.

187,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาอาหารกลาง
วัน

565,950

คาใช้จายโครงการควบ
คุมและป้องกันโรค

30,000

คาใช้จายโครงการ
จังหวัดสะอาดระดับ 
อปท.

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สําหรับขับเคลื่น
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธานศาสตรจารย์พล
เอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติราชนารี

75,000

สําหรับสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้าตามพระราช
ปณิธานศาสตรจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติราชนารี

7,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สําหรับขับเคลื่น
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธานศาสตรจารย์พล
เอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติราชนารี

75,000

สําหรับสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้าตามพระราช
ปณิธานศาสตรจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติราชนารี

7,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเคราะห์ผู้
ด้อยโอกาสและยากไร้

30,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพชีวิตของผู้สูง
อายุและผู้ด้อยโอกาส

35,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพ กลุมเกษตรกร 
กลุมแมบ้าน และกลุม
หรือองค์กรอื่นๆในเขต
ตําบลจานใหญ

200,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว

30,000

โครงการวันผู้สูงอายุ
แหงชาติ

150,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันสตรีสากล

30,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมหมูบ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตําบล
จานใหญ

100,000

โครงการสงเสริมอาชีพ 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเคราะห์ผู้
ด้อยโอกาสและยากไร้

30,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพชีวิตของผู้สูง
อายุและผู้ด้อยโอกาส

35,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพ กลุมเกษตรกร 
กลุมแมบ้าน และกลุม
หรือองค์กรอื่นๆในเขต
ตําบลจานใหญ

200,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว

30,000

โครงการวันผู้สูงอายุ
แหงชาติ

150,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันสตรีสากล

30,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมหมูบ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตําบล
จานใหญ

100,000

โครงการสงเสริมอาชีพ 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของผู้
นําชุมชน ผู้นําหมูบ้าน

200,000

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชน อบต.จาน
ใหญ ต้านยาเสพติด

200,000

โครงการแขงขันกีฬา
ระหวางหนวยงาน

50,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนและ
เยาวชน

60,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 185,000 70,000 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 90,000 1,378,012 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุการเกษตร 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของผู้
นําชุมชน ผู้นําหมูบ้าน

200,000

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชน อบต.จาน
ใหญ ต้านยาเสพติด

200,000

โครงการแขงขันกีฬา
ระหวางหนวยงาน

50,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนและ
เยาวชน

60,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 365,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,498,012

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุการเกษตร 5,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 20,000 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุจราจร 55,000

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุกอสร้าง 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
สําหรับพนักงาน

18,000

จัดซื้อเก้าอี้รับแขก 28,000 10,000 10,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 27,900 94,300

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 240,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุจราจร 55,000

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุกอสร้าง 20,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000 250,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 330,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

120,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
สําหรับพนักงาน

18,000

จัดซื้อเก้าอี้รับแขก 10,000 58,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 75,800 198,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One

23,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 7,500 8,900 7,500

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับ
พนักงาน

25,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร

7,500 15,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับ
พนักงาน

30,000 6,000

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก

22,000

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน

5,700

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One

23,000 46,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 10,000 33,900

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับ
พนักงาน

5,000 30,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร

22,500

จัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับ
พนักงาน

6,000 42,000

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก

22,000

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน

5,700

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร

15,000 15,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 30,000 30,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 19,000 19,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านจานใต้ หมูที่ 16 
(ทางไปบ้านโนนขาม)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาเกษ หมูที่ 7 
(ซอยคุ้มแสงอุทัย)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาเกษ หมูที่ 7

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาลอย หมูที่ 3 (คุ้ม
โนนบก)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาลอย หมูที่ 3 (คุ้ม
อิสระ)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุงจาน หมูที่ 2 
(ซอยหนองหอย)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านจานใต้ หมูที่ 16 
(ทางไปบ้านโนนขาม)

291,200 291,200

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาเกษ หมูที่ 7 
(ซอยคุ้มแสงอุทัย)

50,800 50,800

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาเกษ หมูที่ 7

397,000 397,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาลอย หมูที่ 3 (คุ้ม
โนนบก)

115,600 115,600

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาลอย หมูที่ 3 (คุ้ม
อิสระ)

132,700 132,700

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุงจาน หมูที่ 2 
(ซอยหนองหอย)

299,800 299,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพนทอง หมูที่ 13 
(วัดใหมโพนทอง)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมหาราช หมูที่ 10 
(มหาราช - ตาลอย)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไรเจริญ หมูที่ 6 
(ซอยอางหอม)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านศรีอุดม หมูที่ 8 (ศรี
อุดม - หนองกา)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเศรษฐกิจ หมูที่ 15 
(เศรษฐกิจ - ตาเกษ)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคัน หมูที่ 4 
(ซอยหนองปูน)

วันที่พิมพ์ : 7/9/2565  10:16:54 หน้า : 25/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพนทอง หมูที่ 13 
(วัดใหมโพนทอง)

299,800 299,800

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมหาราช หมูที่ 10 
(มหาราช - ตาลอย)

325,000 325,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไรเจริญ หมูที่ 6 
(ซอยอางหอม)

99,800 99,800

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านศรีอุดม หมูที่ 8 (ศรี
อุดม - หนองกา)

351,900 351,900

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเศรษฐกิจ หมูที่ 15 
(เศรษฐกิจ - ตาเกษ)

305,600 305,600

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคัน หมูที่ 4 
(ซอยหนองปูน)

299,800 299,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองตาสา หมูที่ 
14 (เส้นกลางบ้าน)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ไรเจริญ หมูที่ 6 (หนอง
อะลาง)

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยาง บ้านจานใหญ 
หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยาง บ้านซําโพธิ์ หมู
ที่ 5

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยาง บ้านเหรียญ
ทอง หมูที่ 11 (ในหมู
บ้าน)

โครงการกอสร้างระบบ
ประปา (ขนาดเล็ก) 
บ้านสี่แยก หมูที่ 9 
(โดม)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองตาสา หมูที่ 
14 (เส้นกลางบ้าน)

207,800 207,800

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ไรเจริญ หมูที่ 6 (หนอง
อะลาง)

195,100 195,100

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยาง บ้านจานใหญ 
หมูที่ 1

298,400 298,400

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยาง บ้านซําโพธิ์ หมู
ที่ 5

298,400 298,400

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยาง บ้านเหรียญ
ทอง หมูที่ 11 (ในหมู
บ้าน)

299,000 299,000

โครงการกอสร้างระบบ
ประปา (ขนาดเล็ก) 
บ้านสี่แยก หมูที่ 9 
(โดม)

330,800 330,800

วันที่พิมพ์ : 7/9/2565  10:16:54 หน้า : 28/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซม ถนน คสล.ภายใน
หมูบ้านตาลอย หมูที่ 3 
(คุ้มอิสระ)

โครงการปรับปรุงซอม
แซมตอเติมขยายไหล
ทาง คสล.ภายในหมู
บ้านจานใหญ หมูที่ 1 
(เส้นกลางบ้าน)

โครงการปรับปรุงซอม
แซมตอเติมขยายไหล
ทาง คสล.ภายในหมู
บ้านหนองตาสา หมูที่ 
14 (เส้นบ้านหนองตาสา 
- บ้านโคก)

โครงการปรับปรุงซอม
แซมตอเติมขยายไหล
ทาง คสล.ภายในหมู
บ้านหนองตาสา หมูที่ 
14 (หน้าวัด - บ้านทุง
จาน)

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนน คสล. ภายใน
หมูบ้านโนนขาม หมูที่ 
12 (หนองโพธิ์พัฒนา)

วันที่พิมพ์ : 7/9/2565  10:16:54 หน้า : 29/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซม ถนน คสล.ภายใน
หมูบ้านตาลอย หมูที่ 3 
(คุ้มอิสระ)

77,500 77,500

โครงการปรับปรุงซอม
แซมตอเติมขยายไหล
ทาง คสล.ภายในหมู
บ้านจานใหญ หมูที่ 1 
(เส้นกลางบ้าน)

101,800 101,800

โครงการปรับปรุงซอม
แซมตอเติมขยายไหล
ทาง คสล.ภายในหมู
บ้านหนองตาสา หมูที่ 
14 (เส้นบ้านหนองตาสา 
- บ้านโคก)

99,000 99,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมตอเติมขยายไหล
ทาง คสล.ภายในหมู
บ้านหนองตาสา หมูที่ 
14 (หน้าวัด - บ้านทุง
จาน)

200,000 200,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนน คสล. ภายใน
หมูบ้านโนนขาม หมูที่ 
12 (หนองโพธิ์พัฒนา)

298,400 298,400

วันที่พิมพ์ : 7/9/2565  10:16:54 หน้า : 30/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนน คสล.ภายใน
หมูบ้านจานใหญ หมูที่ 
1 (ข้างวัด)

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนน คสล.ภายใน
หมูบ้านจานใหญ หมูที่ 
1 (หนองโพธิ์)

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนลูกรัง ภายใน
หมูบ้านโนนขาม หมูที่ 
12 (คุ้มหนองเสือ)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการงานรัฐ
พิธีและราชพิธี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2566

12,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2566

3,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2565  10:16:54 หน้า : 31/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนน คสล.ภายใน
หมูบ้านจานใหญ หมูที่ 
1 (ข้างวัด)

87,700 87,700

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนน คสล.ภายใน
หมูบ้านจานใหญ หมูที่ 
1 (หนองโพธิ์)

240,800 240,800

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนลูกรัง ภายใน
หมูบ้านโนนขาม หมูที่ 
12 (คุ้มหนองเสือ)

103,200 103,200

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการงานรัฐ
พิธีและราชพิธี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2566

12,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2566

3,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2565  10:16:54 หน้า : 32/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการรวม 
(สถานที่กลาง) ในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

25,000

อุดหนุนโครงการ
เทศกาลงานผลไม้และ
ของดีกันทรลักษ์ 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2566

25,000

อุดหนุนโครงการเพื่อขอ
รับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกันเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2566

5,000

โรงเรียนบ้านจาน
ทองกวาววิทยา

894,600

โรงเรียนบ้านชําโพธิ์-ตา
เกษ

431,200

โรงเรียนบ้านตาลอย
หนองคัน

576,800

วันที่พิมพ์ : 7/9/2565  10:16:54 หน้า : 33/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการรวม 
(สถานที่กลาง) ในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

25,000

อุดหนุนโครงการ
เทศกาลงานผลไม้และ
ของดีกันทรลักษ์ 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2566

25,000

อุดหนุนโครงการเพื่อขอ
รับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกันเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2566

5,000

โรงเรียนบ้านจาน
ทองกวาววิทยา

894,600

โรงเรียนบ้านชําโพธิ์-ตา
เกษ

431,200

โรงเรียนบ้านตาลอย
หนองคัน

576,800

วันที่พิมพ์ : 7/9/2565  10:16:54 หน้า : 34/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โรงเรียนบ้านมหาราช2 492,800

โรงเรียนบ้านไรเจริญ 280,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร
เจริญ

183,425

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

320,000

อุดหนุนสงเสริมแกกลุม
อาชีพตางๆ

50,000

อุดหนุนโครงการจัดการ
แขงขันเดิน - วิ่ง มินิฮาล์
ฟมาราธอน สูอุทยาน
แหงชาติเขาพระวิหาร 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2566

20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โรงเรียนบ้านมหาราช2 492,800

โรงเรียนบ้านไรเจริญ 280,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร
เจริญ

183,425

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

320,000

อุดหนุนสงเสริมแกกลุม
อาชีพตางๆ

50,000

อุดหนุนโครงการจัดการ
แขงขันเดิน - วิ่ง มินิฮาล์
ฟมาราธอน สูอุทยาน
แหงชาติเขาพระวิหาร 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2566

20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น

วันที่พิมพ์ : 7/9/2565  10:16:54 หน้า : 36/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและ/หรือสิ่งกอ
สร้าง

30,000

รวม 19,268,356 14,470,017 1,014,960 11,094,707 522,000 1,841,200 890,000 330,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2565  10:16:54 หน้า : 37/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและ/หรือสิ่งกอ
สร้าง

30,000

รวม 8,498,760 44,000 57,974,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2565  10:16:54 หน้า : 38/38


