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บ นต บ ท
ต/  น     ด บ
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  3   ซ -  ถนน-  /ต บ  ท
  ต/  น   ด บ   1 230

พ้ืนท่ 12.54 ต โ ต

ป ช ท้ ด 4,767 น
ชาย 2,274 คน

หญิง 2,493 คน

 ณ นท่ 20 น น 2564



ท นปร ธ น ภ ล ม ภ รบร ร วน บล วยทร ย

. . 2565

1. ถ น ร ลั
1.1

ถล บปร ม
. . 2565

1.1.1 28,429,308.51

1.1.2 39,359,707.08

1.1.3 16,173,910.19

1.1.4 2
44,478.60

1.1.5 11 444,103.00

1.2 0.00

. . 2564 9 . . 2564

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม พ.ศ. 2563
2.1 32,343,694.56

ษ 585,085.79

560,458.40

243,508.43

0.00

็ ็ 144,662.51

0.00

ษ 18,143,675.43

12,666,304.00

2.2 585,717.00

2.3 29,534,241.16



8,767,901.24

11,060,819.67

6,041,120.84

2,551,275.00

1,113,124.41

ื 0.00

2.4 158,717.00

2.5 ื 3,872,800.00

2.6 0.00

2.7 0.00



ส่วนที่ 1

ค้าถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ ศ  

ของ

องคຏ ารบริหารส่วนต้าบลหຌวยทราย
อ้าภอหนองค  จังหวัดสระบุรี



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

รบร ร วนต บล วยทร ย
ภ น วด ร บร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ ร 585,085.79 1,957,000.00 2,052,000.00

มวด ธรรม นยม ปรบ ล ใบ
นญ ต

560,458.40 454,500.00 485,000.00

มวดร ยได ทรพย น 243,508.43 273,000.00 300,000.00

มวดร ยได บ็ด ตล็ด 144,662.51 171,000.00 250,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,533,715.13 2,855,500.00 3,087,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภ ษ ด รร 18,143,675.43 23,144,500.00 22,460,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,143,675.43 23,144,500.00 22,460,200.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวด น ด นนท่วไป 12,666,304.00 12,320,000.00 12,950,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,666,304.00 12,320,000.00 12,950,600.00

รวม 32,343,694.56 38,320,000.00 38,497,800.00



2565

2

2563 2564 2565

งบกลาง 8,767,901.24 9,710,000.00 9,971,944.00

งบบุคลากร 11,060,819.67 13,566,970.00 13,027,753.00

งบดา นินงาน 6,041,120.84 9,974,030.00 9,854,540.00

งบลงทุน 2,551,275.00 3,864,000.00 4,030,563.00

งบ งินอุดหนุน 1,113,124.41 1,205,000.00 1,613,000.00

29,534,241.16 38,320,000.00 38,497,800.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องคຏ ารบริหารส่วนต้าบลห้วยทราย

อ้าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบล ้วยทราย
อา ภอ นอง ค  จัง วัด ระบรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

ผนงานบริ ารงานท่ัวไป 12,830,050

ผนงานการรักษาความ งบภายใน 1,106,420

ด้านบริการชุมชนและสังคม
ผนงานการศึกษา 3,759,070

ผนงาน าธารณ ข 3,295,813

ผนงาน ังคม ง คราะ 1,817,320

ผนงาน ค ะ ละชมชน 2,587,020

ผนงาน ร้างความ ข้ม ข็งของชมชน 65,000

ผนงานการศา นา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 140,000

ด้านการเศรษฐกิจ
ผนงานอต า กรรม ละการโยธา 2,815,163

ผนงานการ กษตร 110,000

ด้านการด้าเนินงานอ่ืน
ผนงานงบกลาง 9,971,944

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 38,497,800



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ นต บ ท

ภ น ด บุ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,971,944 9,971,944

     บ 9,971,944 9,971,944

น : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,626,030 1,681,410 90,000 7,397,440

     น ดื น (ฝ่ มื ) 2,153,990 0 0 2,153,990

     น ดื น (ฝ่ ป ) 3,472,040 1,681,410 90,000 5,243,450

งบด้านินงาน 3,592,970 926,640 0 4,519,610

     ต บ ทน 555,000 411,640 0 966,640

     ใช 1,819,970 395,000 0 2,214,970

     ดุ 648,000 110,000 0 758,000

     ธ ณูปโภ 570,000 10,000 0 580,000

งบลงทุน 866,900 16,100 0 883,000

     ุภณฑ 366,900 16,100 0 383,000

     ท่ดน ่ 500,000 0 0 500,000

งบงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

     น ุด นุน 30,000 0 0 30,000

รวม 10,115,900 2,624,150 90,000 12,830,050

น : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 648,420 0 648,420

     น ดื น (ฝ่ ป ) 648,420 0 648,420

งบด้านินงาน 353,000 105,000 458,000

     ต บ ทน 91,000 0 91,000

     ใช 202,000 70,000 272,000

     ดุ 60,000 35,000 95,000

รวม 1,001,420 105,000 1,106,420

น : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 990,840 0 0 990,840

     น ดื น (ฝ่ ป ) 990,840 0 0 990,840

งบด้านินงาน 564,000 782,630 0 1,346,630

     ต บ ทน 77,000 0 0 77,000

     ใช 391,000 324,200 0 715,200

     ดุ 84,000 458,430 0 542,430

     ธ ณูปโภ 12,000 0 0 12,000

งบลงทุน 53,600 0 0 53,600

     ุภณฑ 53,600 0 0 53,600

งบงินอุดหนุน 0 1,080,000 288,000 1,368,000

     น ุด นุน 0 1,080,000 288,000 1,368,000

รวม 1,608,440 1,862,630 288,000 3,759,070

น : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รวม

งบบุคลากร 1,479,513 0 1,479,513

     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,479,513 0 1,479,513

งบด้านินงาน 1,526,300 70,000 1,596,300

     ต บ ทน 225,300 0 225,300

     ใช 622,000 70,000 692,000

     ดุ 679,000 0 679,000

งบลงทุน 20,000 0 20,000

     ุภณฑ 20,000 0 20,000

งบงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

     น ุด นุน 0 200,000 200,000

รวม 3,025,813 270,000 3,295,813

น : 5/9



แผนงานสังคมสงคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับสังคมสงคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,247,520 0 1,247,520

     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,247,520 0 1,247,520

งบด้านินงาน 380,000 170,000 550,000

     ต บ ทน 275,000 0 275,000

     ใช 55,000 170,000 225,000

     ดุ 50,000 0 50,000

งบลงทุน 19,800 0 19,800

     ุภณฑ 19,800 0 19,800

รวม 1,647,320 170,000 1,817,320

น : 6/9



แผนงานคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานก้าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,264,020 0 0 1,264,020

     น ดื น (ฝ่ ป ) 1,264,020 0 0 1,264,020

งบด้านินงาน 884,000 200,000 50,000 1,134,000

     ต บ ทน 204,000 0 0 204,000

     ใช 430,000 0 50,000 480,000

     ดุ 250,000 200,000 0 450,000

งบลงทุน 10,000 179,000 0 189,000

     ุภณฑ 10,000 0 0 10,000

     ท่ดน ่ 0 179,000 0 179,000

รวม 2,158,020 379,000 50,000 2,587,020

น : 7/9



แผนงานสร้างความข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งสริมและสนับ
สนุนความข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบด้านินงาน 50,000 50,000

     ใช 50,000 50,000

งบงินอุดหนุน 15,000 15,000

     น ุด นุน 15,000 15,000

รวม 65,000 65,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบด้านินงาน 40,000 100,000 140,000

     ใช 40,000 100,000 140,000

รวม 40,000 100,000 140,000

น : 8/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 2,815,163 2,815,163

     ท่ดน ่ 2,815,163 2,815,163

รวม 2,815,163 2,815,163

แผนงานการกษตร

งานงบ งานส่งสริมการกษตร
งานส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบด้านินงาน 50,000 10,000 60,000

     ใช 50,000 10,000 60,000

งบลงทุน 0 50,000 50,000

     ท่ดน ่ 0 50,000 50,000

รวม 50,000 60,000 110,000

น : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2565
งค รบร ร วนต บล วยทร ย

ภ น ง ค  จง วด ร บุร
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภ ษโรง รื น ล ท่ดน 945,231.00 4,616.00 5,000.00 -100.00 % 0.00

     ภ ษบ รุงท งท่ 19,469.48 2,082.11 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ภ ษท่ดน ล ่งปลู ร ง 0.00 212,592.68 1,500,000.00 -13.33 % 1,300,000.00

     ภ ษป้ ย 336,792.00 365,795.00 450,000.00 66.67 % 750,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,301,492.48 585,085.79 1,957,000.00 2,052,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค ธรรม นยมใบ นุญ ต รข ย ุร 2,658.40 3,026.40 3,000.00 33.33 % 4,000.00

     ค ธรรม นยม ็บ ล ขนมูลฝ ย 294,580.00 292,220.00 300,000.00 8.33 % 325,000.00

     ค ธรรม นยมใน ร นง ื รบร ง ร จง ถ นท่
จ น ย ร รื ม ร

0.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00

     ค ธรรม นยมปิด โปรย ตดต้ง ผนปร ศ รื ผนปลว พื่
รโฆษณ

100.00 30.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคุม ค ร 12,361.00 2,617.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

     ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย 660.00 530.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค ธรรม นยม ื่น ๆ 0.00 4,810.00 10,000.00 150.00 % 25,000.00

     ค ปรบ รผด ญญ 51,680.00 208,346.00 50,000.00 20.00 % 60,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค ใบ นุญ ตปร บ รค รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุขภ พ

31,158.00 46,332.00 60,000.00 -16.67 % 50,000.00

     ค ใบ นุญ ตจ น ย นค ในท่ รื ท ง ธ รณ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค ใบ นุญ ตจดต้งตล ด ชน 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00

     ค ใบ นุญ ต ่ยว บ รควบคุม ค ร 1,240.00 2,527.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค ใบ นุญ ต ื่น ๆ 0.00 20.00 500.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 394,437.40 560,458.40 454,500.00 485,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค ช ท่ดน 31,500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ด บ้ย 258,944.04 239,975.43 260,000.00 15.38 % 300,000.00

     ร ยไดจ ทรพย น ื่น ๆ 0.00 3,533.00 13,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 290,444.04 243,508.43 273,000.00 300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค ข ย ร รจดซื้ จดจ ง 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 155,632.00 144,662.51 170,000.00 47.06 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 155,632.00 144,662.51 171,000.00 250,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษรถยนต 700,653.65 652,294.93 1,880,000.00 -42.28 % 1,085,200.00

     ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นด ผน 8,757,152.36 7,288,326.29 8,100,000.00 4.94 % 8,500,000.00

     ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 3,520,287.59 3,649,783.93 4,090,000.00 10.02 % 4,500,000.00

     ภ ษธุร จ ฉพ 606,489.53 152,969.29 400,000.00 -50.00 % 200,000.00

     ภ ษ รรพ มต 4,020,123.95 3,519,643.07 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00

     ค ภ ค ลวง ล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม 7,466.00 7,466.00 7,000.00 42.86 % 10,000.00

วนท่พมพ : 20/9/2564  13:17:02 น  : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
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     ค ภ ค ลวง ร 1,028,723.32 1,016,990.69 1,100,000.00 0.00 % 1,100,000.00

     ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม 35,407.19 31,220.09 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     งนท่ ็บต ม ฎ ม ยว ดวย ุทย น งช ต 8,128.68 8,203.14 13,800.00 -27.54 % 10,000.00

     ค ธรรม นยมจดท บยน ทธ ล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน

3,197,679.00 1,814,228.00 2,995,700.00 0.14 % 3,000,000.00

     ค ธรรม นยม ล ค ใชน้ บ ด ล 0.00 2,550.00 8,000.00 -37.50 % 5,000.00

     ภ ษจด รร ื่น ๆ 0.00 0.00 500,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,882,111.27 18,143,675.43 23,144,500.00 22,460,200.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งน ุด นุนท่วไป 12,325,198.00 12,666,304.00 12,320,000.00 5.12 % 12,950,600.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,325,198.00 12,666,304.00 12,320,000.00 12,950,600.00

รวมทุกหมวด 36,349,315.19 32,343,694.56 38,320,000.00 38,497,800.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ป จ ปงบป ณ . . 2565

งค บ นต บ ท

น ง ค จง ด บุ

ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน 38,497,800   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,052,000 บาท
บ ุงท งท่ จ น น 2,000 บ ท

ป ณ ท บปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

ท่ดน ่งป ู ง จ น น 1,300,000 บ ท

ป ณ ปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

ป้ จ น น 750,000 บ ท

ป ณ ปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 485,000 บาท
ค ธ น ใบ นุญ ต ข ุ จ น น 4,000 บ ท

ป ณ บปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ
ป ณ ต ไดจ ง

ค ธ น ็บ ขน ู ฝ จ น น 325,000 บ ท

ป ณ ปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

ค ธ น ่ บ ค บคุ ค จ น น 15,000 บ ท

ป ณ ท บปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

ค ธ น ่ บท บ น ณช จ น น 1,000 บ ท

ป ณ ท บปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง
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ค ธ น ื่น ๆ จ น น 25,000 บ ท

ป ณ ปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

ค ป บ ผด ญญ จ น น 60,000 บ ท

ป ณ ปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

ค ใบ นุญ ตป บ ค บ จ ท่ ปน นต ต
ุข

จ น น 50,000 บ ท

ป ณ น ปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

ค ใบ นุญ ต ่ บ ค บคุ ค จ น น 5,000 บ ท

ป ณ ท บปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ด บ้ จ น น 300,000 บ ท

ป ณ ปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 250,000 บาท
ได บ็ด ต ็ด ื่น ๆ จ น น 250,000 บ ท

ป ณ ปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,460,200 บาท

ถ นต จ น น 1,085,200 บ ท

ป ณ น ปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

ู ค ่ ต . .บ. นด ผน จ น น 8,500,000 บ ท

ป ณ ปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง
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ู ค ่ ต . .บ. จด ได จ น น 4,500,000 บ ท

ป ณ ปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

ธุ จ ฉ จ น น 200,000 บ ท

ป ณ น ปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

ต จ น น 4,000,000 บ ท

ป ณ ท บปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

ค ค ง ค ธ น ต ฎ ด ป่ ไ จ น น 10,000 บ ท

ป ณ ปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

ค ค ง จ น น 1,100,000 บ ท

ป ณ ท บปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

ค ค งปิโต จ น น 50,000 บ ท

ป ณ ท บปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

งนท่ ็บต ฎ ด ุท น งช ต จ น น 10,000 บ ท

ป ณ น ปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

ค ธ น จดท บ น ทธ นต ต ป ฎ
ท่ดน

จ น น 3,000,000 บ ท

ป ณ ปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

ค ธ น ค ใชน้ บ ด จ น น 5,000 บ ท

ป ณ น ปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

นท่ : 20/9/2564 13:17:38 น : 3/4



รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,950,600 บาท

งน ุด นุนท่ ไป จ น น 12,950,600 บ ท

ป ณ ปงบป ณท่ผ น   น่ื งจ ป ณ
ต ไดจ ง

นท่ : 20/9/2564 13:17:38 น : 4/4



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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 158,667 178,976 250,000 0 % 250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 7,565 15,000 0 % 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,544,600 5,988,000 6,755,000 0.01 % 6,756,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,512,800 1,488,800 1,730,000 0 % 1,730,000

เงินส้ารองจาย 0 490,468.24 1,580,000 -81.01 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 510,944

รายจายตามข้อผูกพัน 245,790 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 100,000 110,000 9.09 % 120,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 246,982 260,000 0 % 260,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคຏการบริหารสวนต้าบลห้วยทราย
อ้าเภอหนองแค    จังหวัดสระบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

217,745 267,110 520,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาท้าศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 30,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 7,679,602 8,767,901.24 11,250,000 9,971,944

รวมงบกลาง 7,679,602 8,767,901.24 11,250,000 9,971,944

รวมงบกลาง 7,679,602 8,767,901.24 11,250,000 9,971,944

รวมแผนงานงบกลาง 7,679,602 8,767,901.24 11,250,000 9,971,944

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองคຏกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

518,636 514,080 514,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคຏกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนงนายก/รองนายก 39,423 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 39,423 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคຏการบริหารสวนต้าบล

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคຏกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,799,760 1,799,760 1,886,400 -22.11 % 1,469,270

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,483,642 2,484,480 2,571,120 2,153,990

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,596,500 1,939,860 2,226,280 -10.41 % 1,994,580

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 84,000 84,000 -49.76 % 42,200

เงินประจ้าต้าแหนง 224,000 168,000 168,000 -25 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,332,120 893,230 1,206,360 2.95 % 1,242,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 117,420 62,900 81,240 -17.21 % 67,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 3,270,040 3,147,990 3,765,880 3,472,040

รวมงบบุคลากร 5,753,682 5,632,470 6,337,000 5,626,030

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนຏแก
องคຏกรปกครองสวนท้องถิ่น

94,850 0 298,000 7.38 % 320,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,760 0 38,000 -86.84 % 5,000

คาเชาบ้าน 117,500 180,000 220,000 -9.09 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,100 27,158.25 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 219,210 207,158.25 586,000 555,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 902,674.5 0 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0 62,300 98,000 -100 % 0

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธຏ 0 0 0 100 % 98,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 479,200 582,610 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 844,610

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 57,600 57,600 0 % 57,600

คาเชาทรัพยຏสิน 0 0 0 100 % 12,000

คาเชาที่ดินวัดห้วยทราย 0 0 12,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 20,000

คาธรรมเนียมในการท้านิติกรรมและอื่น ๆ   
       

0 61,690 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเบี้ยประกัน 0 0 0 100 % 30,000

คาเบี้ยประกันภัยรถยนตຏ 0 0 42,000 -100 % 0

คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและคาถาย
เอกสาร

0 0 5,000 -60 % 2,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 102,028.1 137,058 100,000 -80 % 20,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย 
ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

0 2,000 6,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแกบุคลากร 

8,385 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

407,380 0 96,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรองคຏการ
บริหารสวนต้าบลห้วยทราย

0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการส้ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ

0 15,000 15,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตยຏ 
สุจริต ในการตอต้านการทุจริต

3,750 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายจัดการเลือกต้ังท้องถิ่น 0 0 0 100 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตาม
อ้านาจหน้าที่

0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 99,732 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 103,356 70,000 -28.57 % 50,000

คาลงทะเบียนตางๆ 199,600 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแก
บุคคล หนวยงานองคຏกรผู้ท้าประโยชนຏ ผู้
เสียสละ และผู้มีจิตสาธารณะ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝีกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมการท้างานเป็นทีมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

48,600 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมแกบุคลากรองคຏการบริหารสวน
ต้าบลห้วยทราย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการส้ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ

0 0 0 100 % 15,000

โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตยຏสุจริตใน
การตอต้านการทุจริต

0 0 0 100 % 10,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 175,541.64 282,864 200,000 -4.62 % 190,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าใช้สอย 1,947,691.24 1,201,068 1,354,210 1,819,970

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 68,520 78,422 85,000 -38.82 % 52,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,650 2,210 3,000 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,800 27,517.5 43,000 -30.23 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 29,572.8 1,900 3,000 0 % 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 35,160 11,730 85,300 111.02 % 180,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 216,218.2 248,148.9 300,000 0 % 300,000

วัสดุการเกษตร 7,160 6,342 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 19,440 19,480 65,000 -38.46 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอรຏ 26,040 10,700 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 433,561 406,450.4 624,300 648,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 405,295.36 436,268.88 480,000 0 % 480,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล 39,434.54 30,933.03 40,000 -25 % 30,000

คาบริการโทรศัพทຏ 14,190.38 9,058.6 11,500 -13.04 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 38,520 37,049.62 40,000 0 % 40,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซตຏ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 497,440.28 513,310.13 571,500 570,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบด้าเนินงาน 3,097,902.52 2,327,986.78 3,136,010 3,592,970

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑຏส้านักงาน

คาเก้าอี้ท้างานแบบหุ้มเบาะ 0 37,000 8,000 0 % 8,000

คาเครื่องดูดฝุ่น 0 0 4,500 -100 % 0

คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 17,000 0 0 % 0

คาเครื่องสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน

0 0 8,500 -100 % 0

คาจัดซื้อปຑຖมจุมน้้าไฟฟ้า(ไดโวลຏ) 450 วัตตຏ 
ขนาด 2 น้ิว

0 0 4,500 -100 % 0

คาโตຍะท้างานเหล็ก 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑຏยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 0 0 32,400 -100 % 0

ครุภัณฑຏการเกษตร

คาจัดซื้อเลื่อยโซยนตຏขนาดบารຏไมเกิน 12 
น้ิว 

0 0 27,000 -100 % 0

ครุภัณฑຏกอสร้าง

คาเลื่อยโซยนตຏ 0 17,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑຏไฟฟ้าและวิทยุ

คาเครื่องเสียงส้าหรับการประชุมพร้อม
อุปกรณຏ

0 0 60,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องก้าเนินไฟฟ้า ขนาด 5 
กิโลวัตตຏขึ้นไป จ้านวน 1 เครื่อง 0 0 55,500 -100 % 0

ครุภัณฑຏโฆษณาและเผยแพร

คากล้องถายรูป 0 0 32,000 -100 % 0

ครุภัณฑຏงานบ้านงานครัว

เครื่องปຑຖมน้้าอัตโนมัติระบบไฟฟ้า 0 9,000 0 0 % 0

ครุภัณฑຏโรงงาน

คาเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 5,500 0 0 0 % 0

เครื่องปຑຖมลม 14,950 0 0 0 % 0

ครุภัณฑຏคอมพิวเตอรຏหรืออิเล็กทรอนิกสຏ

คาเครื่องคอมพิวเตอรຏ ส้าหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1

0 21,900 0 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอรຏ ส้าหรับส้านักงาน 16,000 17,000 17,000 -100 % 0

คาเครื่องส้ารองไฟฟ้า 0 5,000 2,500 -100 % 0

คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส้าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรຏ

0 7,600 3,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อเครื่องพิมพຏเลเซอรຏหรือLED ขาวด าช
นิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 8,900

อุปกรณຏอานบัตรแบบเอนกประสงคຏ(smart 

card reader)จ้านวน1เครื่อง
650 0 0 0 % 0

คาบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑຏ

คาบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑຏ 0 0 0 100 % 350,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 37,100 131,500 265,700 366,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

จัดซื้อที่ดินกอสร้างส้านักงานองคຏการ
บริหารสวนต้าบลห้วยทราย

0 0 475,900 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการตอเติมปรับปรุงอาคารส้านักงานที่
ท้าการของสวนราชการ อบต.ห้วยทราย

0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 475,900 500,000

รวมงบลงทุน 37,100 131,500 741,600 866,900

วันที่พิมพຏ : 20/9/2564  13:18 หน้า : 10/55



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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม ประเพณี 
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี อ้าเภอหนองแค

0 0 15,000 0 % 15,000

อุดหนุนโครงการบูรณาการในการบริหาร
จัดการศูนยຏปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน

0 15,000 15,000 0 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 15,000 30,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 15,000 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,888,684.52 8,106,956.78 10,244,610 10,115,900

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 562,140 598,860 647,400 -9.27 % 587,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 31,950 0 % 31,950

เงินประจ้าต้าแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจ้า 238,560 250,140 280,000 1.61 % 284,520

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 223,000 526,817 646,560 2.47 % 662,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,850 74,243 88,260 -17.27 % 73,020

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,095,550 1,492,060 1,736,170 1,681,410

รวมงบบุคลากร 1,095,550 1,492,060 1,736,170 1,681,410

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนຏแก
องคຏกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 206,640 29.04 % 266,640

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,560 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 85,500 108,000 120,000 -8.33 % 110,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 13,950 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 97,860 121,950 356,640 411,640

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 345,600 0 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0 12,400 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธຏ 0 0 0 100 % 40,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 188,000 224,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 150,000

คาใช้จายในการขนสงวัสดุ/พัสดุ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและคาถาย
เอกสาร 

0 0 5,000 -100 % 0

คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการจัดท้าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยຏสิน

128,890 97,170 76,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 17,600 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 4,692 50,700 -40.83 % 30,000

คาลงทะเบียนตางๆ 33,870 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยຏสิน

0 0 0 100 % 100,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 7,464 9,858 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 533,424 312,120 390,700 395,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 39,944 25,822 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 3,160 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอรຏ 39,970 47,800 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 79,914 76,782 110,000 110,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณียຏ 3,885 12,252 22,000 -54.55 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,885 12,252 22,000 10,000

รวมงบด้าเนินงาน 715,083 523,104 879,340 926,640

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑຏส้านักงาน

คาเก้าอี้ท้างานแบบหุ้มเบาะ 9,000 9,000 8,000 -100 % 0

คาเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 0 0 42,000 -100 % 0

คาตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 0 11,000 22,000 -46.36 % 11,800

คาโตຍะท้างานเหล็ก 0 10,000 5,000 -100 % 0

คาพัดลมติดผนัง 0 0 2,800 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องท้าลายกระดาษ 0 0 19,300 -100 % 0

วันที่พิมพຏ : 20/9/2564  13:18 หน้า : 14/55



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑຏคอมพิวเตอรຏหรืออิเล็กทรอนิกสຏ

คาเครื่องคอมพิวเตอรຏ ส้าหรับงานประมวล
ผล   แบบที่ 2

0 30,000 0 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอรຏ ส้าหรับส้านักงาน 0 17,000 0 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอรຏโนຍตบรุຍค ส้าหรับงาน
ประมวลผล 

21,000 0 0 0 % 0

คาเครื่องพิมพຏเลเซอรຏ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1  

0 10,000 0 0 % 0

คาเครื่องส้ารองไฟ ขนาด 800 VA 2,500 12,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพຏแบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพຏ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 0 % 4,300

อุปกรณຏอานบัตรแบบเอนกประสงคຏ(smart 

card reader)จ้านวน1เครื่อง
650 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,150 99,500 103,400 16,100

รวมงบลงทุน 33,150 99,500 103,400 16,100

รวมงานบริหารงานคลัง 1,843,783 2,114,664 2,718,910 2,624,150
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 90,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 90,000

รวมงบบุคลากร 0 0 0 90,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 90,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,732,467.52 10,221,620.78 12,963,520 12,830,050

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 9,000 59,880 146,640 6.14 % 155,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 12,000 21,300 -40 % 12,780

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 20,903.2 368,418 432,000 0 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 3,322.6 40,934 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 33,225.8 481,232 647,940 648,420

รวมงบบุคลากร 33,225.8 481,232 647,940 648,420
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนຏแก
องคຏกรปกครองสวนท้องถิ่น

36,600 0 50,220 41.38 % 71,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 6,700 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 36,600 6,700 75,220 91,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 96,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 216,000 200,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 192,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 96,000 216,000 200,000 202,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 50,000
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วัสดุอื่น 0 53,250 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 53,250 50,000 60,000

รวมงบด้าเนินงาน 132,600 275,950 325,220 353,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑຏโฆษณาและเผยแพร

คากล้องโทรทัศนຏวงจรปิด  หมูที่ 8 0 0 234,400 -100 % 0

คากล้องโทรทัศนຏวงจรปิด หมูที่ 6 0 349,400 0 0 % 0

ครุภัณฑຏคอมพิวเตอรຏหรืออิเล็กทรอนิกสຏ

คาเครื่องคอมพิวเตอรຏ ส้าหรับงานส้านักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอรຏ ส้าหรับส้านักงาน 16,000 0 0 0 % 0

คาเครื่องพิมพຏแบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพຏ          

4,300 0 0 0 % 0

คาเครื่องส้ารองไฟฟ้า 0 0 2,500 -100 % 0

คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส้าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรຏ

0 0 3,800 -100 % 0

เครื่องพิมพຏแบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพຏ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

จัดซื้อกล้องโทรทัศนຏวงจรปิด หมูที่ 4 0 0 268,100 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,300 349,400 530,100 0

วันที่พิมพຏ : 20/9/2564  13:18 หน้า : 18/55



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดต้ังกระจกโค้งจราจร หมูที่ 3 0 0 22,500 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 22,500 0

รวมงบลงทุน 20,300 349,400 552,600 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 186,125.8 1,106,582 1,525,760 1,001,420

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนຏแก
องคຏกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 20,600 20,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21,800 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 21,800 20,600 20,000 0

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล

31,400 17,600 50,000 0 % 50,000
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ้าองคຏการบริหารสวนต้าบลห้วย
ทราย  

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ้าองคຏการบริหารสวนต้าบลห้วย
ทราย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0 85,709.6 0 0 % 0

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 31,400 103,309.6 220,000 70,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 15,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 43,900 35,000 35,000 0 % 35,000

วัสดุอื่น 48,800 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 92,700 35,000 55,000 35,000

รวมงบด้าเนินงาน 145,900 158,909.6 295,000 105,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑຏเครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้ออุปกรณຏในการดับเพลิง 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 50,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 15,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 160,900 158,909.6 345,000 105,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 347,025.8 1,265,491.6 1,870,760 1,106,420

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 18,270 1,082.27 % 216,000

เงินประจ้าต้าแหนง 0 0 21,000 0 % 21,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 381,720 686,640 718,640 3.23 % 741,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 6,180 12,000 13,500 -11.11 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 387,900 698,640 771,410 990,840

รวมงบบุคลากร 387,900 698,640 771,410 990,840

วันที่พิมพຏ : 20/9/2564  13:18 หน้า : 21/55



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

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนຏแก
องคຏกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 67,000 0 % 67,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 78,000 77,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 203,400 0 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0 35,400 10,000 -100 % 0

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธຏ 0 0 0 100 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 98,400 100,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 336,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 620 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 13,500 10,000 -50 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

18,591 0 0 0 % 0

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 8,698 6,647 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 231,309 153,947 130,000 391,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 0 29,921 25,000 -20 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 -40 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,585 42,031.5 40,000 -25 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 4,924.14 0 5,000 -40 % 3,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 -70 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอรຏ 5,290 0 5,000 300 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 30,799.14 71,952.5 95,000 84,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 12,000 12,000

รวมงบด้าเนินงาน 262,108.14 225,899.5 315,000 564,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑຏส้านักงาน

ครุภัณฑຏส้านักงาน 1,400 0 0 0 % 0

คาเก้าอี้ท้างานแบบหุ้มเบาะ 0 0 0 100 % 16,000

คาเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 0 0 28,000 -100 % 0

คาโตຍะท้างานเหล็ก 0 0 0 100 % 10,000

เครื่องปຑຖมน้้าอัตโนมัติ 6,950 0 0 0 % 0

ถังน้้า(แบบไฟเบอรຏกลาส ขนาดความจุ 
2,500ลิตร)

9,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑຏโฆษณาและเผยแพร

คากล้องโทรทัศนຏวงจรปิดพร้อมติดต้ัง
จ้านวน 8 จุด ประจ้าศูนยຏพัฒนาเด็กเล็กวัด  
บ้านยาง (อบต.)ห้วยทราย

0 0 269,000 -100 % 0

ครุภัณฑຏคอมพิวเตอรຏหรืออิเล็กทรอนิกสຏ

คาเครื่องคอมพิวเตอรຏ ส้าหรับงานส้านักงาน 0 0 0 100 % 17,000

คาเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส้าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรຏ

0 0 0 100 % 3,800

จัดซื้อเครื่องพิมพຏแบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพຏ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,300
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รวมค่าครุภัณฑ์ 17,650 0 297,000 53,600

รวมงบลงทุน 17,650 0 297,000 53,600

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 667,658.14 924,539.5 1,383,410 1,608,440

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 80,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 19,760 18,760 19,000 -100 % 0

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 120,960 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา

0 140,540 231,900 33.33 % 309,200

รวมค่าใช้สอย 140,720 159,300 330,900 324,200

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 443,430

คาอาหารเสริม (นม) 559,480.54 368,503.44 537,720 -100 % 0

วัสดุการศึกษา 47,600 49,883.4 10,000 0 % 10,000
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วัสดุสนาม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 607,080.54 418,386.84 547,720 458,430

รวมงบด้าเนินงาน 747,800.54 577,686.84 878,620 782,630

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑຏส้านักงาน

คาโตຍะอนุบาลหน้าโอเมก้าขาวเงา 0 0 25,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 25,900 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาปูพื้นยางกันกระแทกสนามเด็กเลนศูนยຏ
พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 3

239,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 239,500 0 0 0

รวมงบลงทุน 239,500 0 25,900 0

วันที่พิมพຏ : 20/9/2564  13:18 หน้า : 26/55



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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดห้วย
ทราย(อดิเรกสารประชานุสรณຏ) เพื่อพัฒนา
คุณภาพและสงเสริมทักษะการเรียนรู้
คณิตศาสตรຏ

0 0 75,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
ห้วยทราย

966,000 812,400 960,000 0 % 960,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยทราย 0 0 0 100 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 966,000 812,400 1,035,000 1,080,000

รวมงบเงินอุดหนุน 966,000 812,400 1,035,000 1,080,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,953,300.54 1,390,086.84 1,939,520 1,862,630
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งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนโรงเรียนหินกองวิทยาคม
เพื่อพัฒนาการศึกษาการสงเสริมภาษาและ
การอาชีพ

0 0 123,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนหินกองวิทยาคม 0 0 0 100 % 288,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 123,000 288,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 123,000 288,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0 0 123,000 288,000

รวมแผนงานการศึกษา 2,620,958.68 2,314,626.34 3,445,930 3,759,070

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 412,740 432,480 475,650 42.56 % 678,093

เงินประจ้าต้าแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 251,129 518,983.67 684,000 -0.88 % 678,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 27,903 59,914 81,420 0 % 81,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 733,772 1,053,377.67 1,283,070 1,479,513

รวมงบบุคลากร 733,772 1,053,377.67 1,283,070 1,479,513

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนຏแก
องคຏกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 205,000 9.9 % 225,300

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 210,000 225,300

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 587,833 0 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0 22,000 30,000 -100 % 0

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธຏ 0 0 0 100 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 568,320 460,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 432,000
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รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจายในการเดินทางไปราชการ 2,720 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 40,000 -75 % 10,000

คาลงทะเบียนตาง ๆ 5,600 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 91,562.61 52,349.67 196,340 -23.6 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 687,715.61 642,669.67 726,340 622,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 9,405 8,128 25,000 -20 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 11,415 46,519 13,000 361.54 % 60,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,000 4,672 60,000 33.33 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 323,191.1 262,377.2 415,000 11.57 % 463,000

วัสดุวิทยาศาสตรຏหรือการแพทยຏ 2,820 17,780 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 960 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 6,392 17,134 50,000 -80 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอรຏ 5,780 250 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 363,003.1 357,820.2 619,000 679,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,050,718.71 1,000,489.87 1,555,340 1,526,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑຏโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องติดรถ 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑຏวิทยาศาสตรຏหรือการแพทยຏ

คาเครื่องชั่งน้้าหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัด
สวนสูง

0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑຏงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 9,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑຏคอมพิวเตอรຏหรืออิเล็กทรอนิกสຏ

คาเครื่องคอมพิวเตอรຏ ส้าหรับส้านักงาน     
       

0 17,000 0 0 % 0

คาเครื่องส้ารองไฟ ขนาด 800 VA            

           
0 2,500 0 0 % 0
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อุปกรณຏอานบัตรแบบเอนกประสงคຏ(smart 

card reader)จ้านวน1เครื่อง
650 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,150 19,500 20,000 20,000

รวมงบลงทุน 10,150 19,500 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 1,794,640.71 2,073,367.54 2,858,410 3,025,813

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการ สัตวຏปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

53,580 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการ ส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตวຏ
และขึ้นทะเบียนสัตวຏฯ

10,716 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการรณรงคຏถังขยะอินทรียຏ
หรือถังขยะเปียก

49,805.99 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสัตวຏปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

0 37,500 60,000 -100 % 0
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คาใช้จายโครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตวຏ
และขึ้นทะเบียนสัตวຏฯ

0 3,750 10,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการอนุรักษຏสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

9,500 0 0 0 % 0

โครงการสัตวຏปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้าฯ

0 0 0 100 % 60,000

โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตวຏและขึ้น
ทะเบียนสัตวຏฯ

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 123,601.99 41,250 70,000 70,000

รวมงบด้าเนินงาน 123,601.99 41,250 70,000 70,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคຏกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน/ชุมชน 200,000 200,000 200,000 0 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 200,000 200,000 200,000 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 200,000 200,000 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 323,601.99 241,250 270,000 270,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,118,242.7 2,314,617.54 3,128,410 3,295,813
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 291,000 308,640 754,560 5.82 % 798,480

เงินประจ้าต้าแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 332,640 348,120 353,660 8.31 % 383,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 647,640 680,760 1,174,220 1,247,520

รวมงบบุคลากร 647,640 680,760 1,174,220 1,247,520

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนຏแก
องคຏกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 95,000 34.74 % 128,000

คาเชาบ้าน 41,000 48,000 113,000 16.81 % 132,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,700 7,828.25 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 49,700 55,828.25 223,000 275,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 4,600 5,000 -100 % 0

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธຏ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,640 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียนตาง ๆ 6,900 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 9,540 4,600 35,000 55,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 15,568 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 3,000 66.67 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 3,000 66.67 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอรຏ 13,020 8,988 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 28,588 8,988 48,000 50,000
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รวมงบด้าเนินงาน 87,828 69,416.25 306,000 380,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑຏส้านักงาน

คาเก้าอี้ท้างานแบบหุ้มเบาะ 0 0 0 100 % 8,000

คาตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,800

คาโตຍะท้างานเหล็ก 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑຏคอมพิวเตอรຏหรืออิเล็กทรอนิกสຏ

คาเครื่องคอมพิวเตอรຏ ส้าหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2       

30,000 0 0 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอรຏ ส้าหรับงานส้านักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

คาเครื่องส้ารองไฟฟ้า 0 0 5,000 -100 % 0

คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส้าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรຏ

0 0 3,800 -100 % 0

เครื่องพิมพຏเลเซอรຏ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 

0 0 10,000 -100 % 0

อุปกรณຏอานบัตรแบบเอนกประสงคຏ(smart 

card reader)จ้านวน1เครื่อง
650 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,650 0 40,800 19,800

รวมงบลงทุน 30,650 0 40,800 19,800

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 766,118 750,176.25 1,521,020 1,647,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อน

0 0 43,000 62.79 % 70,000

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 63,000 -20.63 % 50,000

โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ 27,720 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 27,720 0 156,000 170,000

รวมงบด้าเนินงาน 27,720 0 156,000 170,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 27,720 0 156,000 170,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 793,838 750,176.25 1,677,020 1,817,320

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 419,400 439,020 632,880 2.74 % 650,220

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 21,300 0 % 21,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินประจ้าต้าแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 422,900 519,840 538,560 -0.22 % 537,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 8,925 21,420 21,420 -38.66 % 13,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 893,225 1,022,280 1,256,160 1,264,020

รวมงบบุคลากร 893,225 1,022,280 1,256,160 1,264,020

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนຏแก
องคຏกรปกครองสวนท้องถิ่น

27,600 0 114,000 0 % 114,000

คาเชาบ้าน 38,000 60,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ้า

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,300 11,350 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 72,900 71,350 204,000 204,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 192,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 193,505 200,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียมในการท้านิติกรรม และอื่น ๆ 0 1,530 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,640 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 13,472 20,000 -50 % 10,000

คาลงทะเบียนตาง ๆ 8,400 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 1,500 49,176 300,000 -33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 204,540 257,683 530,000 430,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส้านักงาน 9,490 8,440 20,000 50 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 120,750 1,580 200,000 0 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอรຏ 4,200 5,550 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 134,440 15,570 240,000 250,000

รวมงบด้าเนินงาน 411,880 344,603 974,000 884,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑຏส้านักงาน

คาเก้าอี้ท้างานแบบหุ้มเบาะ 0 0 8,000 -100 % 0

คาเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 0 0 28,000 -100 % 0

คาตู้เต้ียบานเปิด 0 0 2,500 -100 % 0

คาโตຍะท้างานเหล็ก 0 10,000 0 0 % 0

ครุภัณฑຏคอมพิวเตอรຏหรืออิเล็กทรอนิกสຏ

คาเครื่องคอมพิวเตอรຏ ส้าหรับส้านักงาน     
         

0 34,000 17,000 -100 % 0

คาเครื่องส้ารองไฟ ขนาด 800 VA            

           
0 5,000 2,500 -100 % 0

เครื่องพิมพຏเลเซอรຏ หรือ LED ขาวด้า ชนิด 
Network ส้าหรับกระดาษ A3

0 54,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพຏเลเซอรຏหรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 103,000 58,000 10,000

รวมงบลงทุน 0 103,000 58,000 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,305,105 1,469,883 2,288,160 2,158,020
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานไฟฟ้าและประปา
งบด้าเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,410 206,000 200,000 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 150,410 206,000 200,000 200,000

รวมงบด้าเนินงาน 150,410 206,000 200,000 200,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าสองสวางบริเวณ
สนามเด็กเลน หมูที่ 10

0 0 0 100 % 80,000

โครงการติดต้ังเสาไฟสองสวางบริเวณแยก
บ้านนายอดิศักด์ิ สอนเชื้อ หมูที่ 7

0 0 0 100 % 99,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 179,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 179,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
และไฟฟ้าสองแสงสวางสาธารณะ หมูที่ 6 
เชื่อมตอหมูที่ 2      

0 85,724.41 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าและ
ไฟฟ้าสองแสงสวางสาธารณะ หมูที่ 3  

64,209.45 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าและ
ไฟฟ้าสองแสงสวางสาธารณะ หมูที่ 9  

61,499 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 125,708.45 85,724.41 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 125,708.45 85,724.41 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 276,118.45 291,724.41 200,000 379,000

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

คาใช้จายโครงการรณรงคຏถังขยะอินทรียຏ
หรือถังขยะเปียก         

0 39,950 50,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการอนุรักษຏสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

0 9,500 10,000 -100 % 0

โครงการหมูบ้านปลอดถังขยะ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 49,450 110,000 50,000

ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น 0 58,800 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 58,800 100,000 0

รวมงบด้าเนินงาน 0 108,250 210,000 50,000

รวมงานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 108,250 210,000 50,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,581,223.45 1,869,857.41 2,698,160 2,587,020
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 68,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 68,000 0 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 68,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 68,000 0 0 0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการจัดท้าแผนพัฒนาต้าบล 900 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดประชุมประชาคม
ต้าบลและหมูบ้าน

12,400 4,925 20,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปຑญหา
ยาเสพติด 

21,500 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดประชุมประชาคมต้าบลและหมู
บ้าน

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

โครงการป้องกันและแก้ไขปຑญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 34,800 4,925 50,000 50,000

ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น 234,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 234,000 0 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 268,800 4,925 50,000 50,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาปรับปรุงภูมิทัศนຏพื้นที่ตลาดประชารัฐ 
หมูที่ 5

0 116,375 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนຏที่ดินตลาดประชา
รัฐ หมูที่ 5

275,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาปรับปรุงพื้นที่ตลาดประชารัฐ หมูที่ 5 92,300 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 367,300 116,375 0 0

รวมงบลงทุน 367,300 116,375 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปຑญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนโครงการเพื่อด้าเนินงานพลังแผน
ดินเอาชนะยาเสพติด ประจ้าปี 2562  ศป
.ปส.อ.หนองแค จังหวัดระบุรี 

15,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการเพื่อด้าเนินงานพลังแผน
ดินเอาชนะยาเสพติด ประจ้าปี 2564  ศป
.ปส.อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี 

0 0 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000 15,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 651,100 121,300 65,000 65,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 719,100 121,300 65,000 65,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการแขงขัน เดิน-วิ่ง มินิ
มาราธอน ตอต้านยาเสพติด

0 48,000 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาต้าบลตอต้าน
ยาเสพติด

41,200 0 40,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้าบลตอต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 41,200 48,000 40,000 40,000

รวมงบด้าเนินงาน 41,200 48,000 40,000 40,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑຏกีฬา

คาเครื่องเลนเด็กสนามกลางแจ้ง  หมูที่ 4 0 497,000 0 0 % 0

คาเครื่องเลนเด็กสนามกลางแจ้ง  หมูที่ 5    
                  

497,000 0 0 0 % 0

คาเครื่องออกก้าลังกายกลางแจ้ง  หมูที่ 4 498,000 0 0 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องออกก้าลังกายกลางแจ้ง หมู
ที่ 3

498,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,493,000 497,000 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างลานกีฬา คสล.และปูพื้น
สนามยางกันกระแทก หมูที่ 5   

494,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 494,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 1,987,000 497,000 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 2,028,200 545,000 40,000 40,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมกิจกรรมศาสนา 21,036 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมประเพณีวันลอย
กระทง

13,000 9,000 30,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมประเพณีวัน
สงกรานตຏ

72,200 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสงเสริมกิจกรรมศาสนา 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมประเพณีวันสงกรานตຏ รด
น้้าด้าหัวผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 106,236 9,000 30,000 100,000

รวมงบด้าเนินงาน 106,236 9,000 30,000 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมและงานราชพิธี รัฐพิธี อ้าเภอ
หนอแค จังหวัดสระบุรี ประจ้าปี 2562

15,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 121,236 9,000 30,000 100,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,149,436 554,000 70,000 140,000

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

งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการกอสร้างรางระบายน้้า คสล.  หมู
ที่ 6

443,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
เหลือ เภาดี ชวงที่ 4 

หมูที่ 2
0 0 89,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางสมหมาย หมูที่ 2

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 สายบ้านนายเกียรติศักด์ิ แย้มสม
พงษຏ

0 0 94,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอระบายน้้า และรางระบายน้้า
ฝาตะแกรงเหล็ก หมูที่ 9

0 0 0 100 % 80,000

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรังสายข้างบ้าน
ครูป๋อง หมูที่ 1

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างปูทับเสริมผิวทางพาราแอ
สฟຑลทຏติกคอนกรีต หมูที่ 5

0 467,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างรางระบายน้้า คสล.  หมูที่ 
10    

0 139,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้้า คสล.  หมูที่ 
4    

0 209,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้้า หมูที่ 10 
สายหน้าวัดบ้านยาง

0 0 389,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตหน้าวัดบ้าน
ยาง หมูที่ 10

0 0 0 100 % 400,000

โครงการกอสร้างศาลาประชาคม หมูที่ 2 0 0 0 100 % 400,000

โครงการกอสร้างศาลาเอนกประสงคຏ หมูที่ 
4

0 0 0 100 % 420,000

โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านนาง
สมร วรรณสุทธิ์ หมูที่ 10

0 0 0 100 % 172,000

โครงการซอมสร้างถนนผิวทางพาราแอ
สฟຑลทຏติกคอนกรีต ชวงที่ 11 หมูที่ 2 สาย
โศกแก

0 0 418,400 -100 % 0

โครงการซอมสร้างถนนผิวทางพาราแอ
สฟຑลทຏติกคอนกรีต หมูที่ 2

0 420,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางขึ้นวัดป่าพุทธญาณ 
บริเวณหน้าบ้านนายสายันตຏ หมูที่ 5

0 0 59,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการวางทอขยายเขตจ้าหนายน้้า
บริเวณสายบ้านโสกโขมง หมูที่ 5

0 0 0 100 % 393,163

โครงการวางทอระบายน้้าพร้อมบอพักข้าง
ศาลาธรรมสังเวชวัดห้วยทราย หมูที่ 3

0 0 0 100 % 100,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบ้ารุงรักษาและปรับปรุงถนนดินลูกรัง
หรือหินคลุก

198,000 0 0 0 % 0

คาบ้ารุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายน้้า 72,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงสะพานและทอระบายน้้า
แบบสี่เหลี่ยม (Box Culvert) หมูที่ 5 
บริเวณล้าห้วยสายทางเข้าบ้านผู้ใหญจันทรຏ

0 0 0 100 % 450,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 713,000 1,235,000 1,101,200 2,815,163

รวมงบลงทุน 713,000 1,235,000 1,101,200 2,815,163

รวมงานก่อสร้าง 713,000 1,235,000 1,101,200 2,815,163

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 713,000 1,235,000 1,101,200 2,815,163
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมและสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ 

0 119,650 20,000 -100 % 0

โครงการจัดการน้้าตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้้าใต้ดิน)

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราชด้าริ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษຏพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา
จากพระราชด้าริจากพระราชด้าริสมเด็จ     
     
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 119,650 20,000 50,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 119,650 20,000 50,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 119,650 20,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการจัดการน้้าตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้้าใต้ดิน)

0 0 15,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการอนุรักษຏพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริสมเด็จ          
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษຏสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 10,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 30,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกคลองวัชพืชและสิ่งกีดขวาง
ทางน้้า หมูที่ 6

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 50,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 50,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 30,000 60,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 119,650 50,000 110,000

รวมทุกแผนงาน 29,454,894.15 29,534,241.16 38,320,000 38,497,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,756,000

เบ้ียยังชีพความพิการ 1,730,000

เงินส้ารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

510,944

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

120,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

260,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาท้าศพข้า
ราชการ/พนักงาน

30,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,756,000

เบ้ียยังชีพความพิการ 1,730,000

เงินส้ารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

510,944

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

120,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

260,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาท้าศพข้า
ราชการ/พนักงาน

30,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนต้าบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,469,270

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

2,671,980 155,640 216,000 678,093 798,480 650,220

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

74,150 12,780 21,300

เงินประจ้าต้าแหนง 168,000 21,000 42,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจ้า 284,520

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,904,520 432,000 741,840 678,000 383,040 537,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

140,280 48,000 12,000 81,420 24,000 13,140

งบด้าเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

586,640 71,000 67,000 225,300 128,000 114,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  13:19:39 หน้า : 3/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนต้าบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,469,270

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,170,413

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

108,230

เงินประจ้าต้าแหนง 315,000

คาจ้างลูกจ้างประจ้า 284,520

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 4,676,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

318,840

งบด้าเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,191,940
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 20,000

คาเชาบ้าน 310,000 5,000 132,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

5,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจ้า

55,000 5,000 15,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

138,000 10,000 10,000 5,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

994,610 192,000 336,000 432,000 200,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 57,600

คาเชาทรัพย์สิน 12,000

คาธรรมเนียมตางๆ 20,000 10,000

คาเบ้ียประกัน 30,000

คาเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือและคาถาย
เอกสาร

2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000

คาเชาบ้าน 507,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

5,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจ้า

105,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

163,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

2,154,610

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 57,600

คาเชาทรัพย์สิน 12,000

คาธรรมเนียมตางๆ 30,000

คาเบ้ียประกัน 30,000

คาเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือและคาถาย
เอกสาร

2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

5,000

รายจายเก่ียวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายจัดการเลือก
ตั้งท้องถิ่น

300,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อ้านาจหน้าที่

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

80,000 10,000 5,000 10,000 10,000 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

100,000 10,000 20,000 20,000 20,000 10,000

โครงการจัดท้าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

5,000

รายจายเก่ียวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายจัดการเลือก
ตั้งท้องถิ่น

300,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อ้านาจหน้าที่

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

125,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

180,000

โครงการจัดท้าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝีกอบรมและ
ศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

50,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรม 
จริยธรรมแกบุคลากร
องค์การบริหารสวน
ต้าบลห้วยทราย

20,000

โครงการส้ารวจความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับ
บริการ

15,000

โครงการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริตใน
การตอต้านการทุจริต

10,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 210,760 10,000 20,000 150,000 20,000 200,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา

309,200

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้าฯ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝีกอบรมและ
ศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

50,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรม 
จริยธรรมแกบุคลากร
องค์การบริหารสวน
ต้าบลห้วยทราย

20,000

โครงการส้ารวจความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับ
บริการ

15,000

โครงการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริตใน
การตอต้านการทุจริต

10,000

คาบ้ารุงรักษาและซอมแซม 610,760

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา

309,200

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้าฯ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส้ารวจข้อมูล
จ้านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ฯ

10,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อน

70,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนผู้สูง
อายุ

50,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

50,000

โครงการหมูบ้านปลอด
ถังขยะ

50,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมต้าบลและหมู
บ้าน

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้าบลตอต้านยาเสพติด

โครงการสงเสริม
กิจกรรมศาสนา

โครงการสงเสริม
ประเพณีวันลอยกระทง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส้ารวจข้อมูล
จ้านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ฯ

10,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อน

70,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนผู้สูง
อายุ

50,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

50,000

โครงการหมูบ้านปลอด
ถังขยะ

50,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมต้าบลและหมู
บ้าน

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้าบลตอต้านยาเสพติด

40,000 40,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมศาสนา

30,000 30,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีวันลอยกระทง

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
ประเพณีวันสงกรานต์ 
รดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุ

โครงการจัดการน้้าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ธนาคารน้้าใต้
ดิน)

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราช
ด้าริ

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริจากพระ
ราชด้าริสมเด็จ          
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

ค่าวัสดุ

วัสดุส้านักงาน 92,000 20,000 20,000 20,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,000 5,000 3,000 5,000 5,000 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000 473,430 60,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
ประเพณีวันสงกรานต์ 
รดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุ

40,000 40,000

โครงการจัดการน้้าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ธนาคารน้้าใต้
ดิน)

15,000 15,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราช
ด้าริ

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริจากพระ
ราชด้าริสมเด็จ          
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

15,000 15,000

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส้านักงาน 182,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 226,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 573,430

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  13:19:39 หน้า : 14/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 3,000 3,000 1,000 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 180,000 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000 463,000

วัสดุการเกษตร 5,000 3,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 20,000 10,000 20,000 20,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 35,000

วัสดุจราจร 50,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุสนาม 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 480,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000 12,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง

10,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  13:19:39 หน้า : 15/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 207,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 260,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 763,000

วัสดุการเกษตร 13,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 35,000

วัสดุจราจร 50,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุสนาม 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 480,000

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

52,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง

10,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  13:19:39 หน้า : 16/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

คาเก้าอี้ท้างานแบบหุ้ม
เบาะ

8,000 16,000 8,000

คาตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบ 2 บาน

11,800 11,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือLED ขาวด 
าชนิด Network แบบ
ที่1 (28 หน้า/นาที)

8,900

คาบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

350,000

คาโต๊ะท้างานเหล็ก 10,000

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส้าหรับงานส้านักงาน

17,000

คาเครื่องส้ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

คาชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการส้าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์

3,800

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  13:19:39 หน้า : 17/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส้านักงาน

คาเก้าอี้ท้างานแบบหุ้ม
เบาะ

32,000

คาตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบ 2 บาน

23,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือLED ขาวด 
าชนิด Network แบบ
ที่1 (28 หน้า/นาที)

8,900

คาบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

350,000

คาโต๊ะท้างานเหล็ก 10,000

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส้าหรับงานส้านักงาน

17,000

คาเครื่องส้ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

คาชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการส้าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์

3,800

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  13:19:39 หน้า : 18/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer)

4,300

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องติดรถ 20,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 
1

10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการตอเติมปรับ
ปรุงอาคารส้านักงานที่
ท้าการของสวนราชการ 
อบต.ห้วยทราย

500,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า
สองสวางบริเวณสนาม
เด็กเลน หมูที่ 10

80,000

โครงการติดตั้งเสาไฟ
สองสวางบริเวณแยก
บ้านนายอดิศักดิ์ สอน
เชื้อ หมูที่ 7

99,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  13:19:39 หน้า : 19/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer)

4,300

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องติดรถ 20,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 
1

10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการตอเติมปรับ
ปรุงอาคารส้านักงานที่
ท้าการของสวนราชการ 
อบต.ห้วยทราย

500,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า
สองสวางบริเวณสนาม
เด็กเลน หมูที่ 10

80,000

โครงการติดตั้งเสาไฟ
สองสวางบริเวณแยก
บ้านนายอดิศักดิ์ สอน
เชื้อ หมูที่ 7

99,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  13:19:39 หน้า : 20/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางสมหมาย 
หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอระบายน้้า 
และรางระบายน้้าฝา
ตะแกรงเหล็ก หมูที่ 9

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรังสายข้างบ้านครู
ป๋อง หมูที่ 1

โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตหน้าวัดบ้าน
ยาง หมูที่ 10

โครงการกอสร้างศาลา
ประชาคม หมูที่ 2

โครงการกอสร้างศาลา
เอนกประสงค์ หมูที่ 4

โครงการขยายเขต
ประปาภูมิภาค บ้านนาง
สมร วรรณสุทธิ์ หมูที่ 
10

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  13:19:39 หน้า : 21/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางสมหมาย 
หมูที่ 2

300,000 300,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางทอระบายน้้า 
และรางระบายน้้าฝา
ตะแกรงเหล็ก หมูที่ 9

80,000 80,000

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรังสายข้างบ้านครู
ป๋อง หมูที่ 1

100,000 100,000

โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตหน้าวัดบ้าน
ยาง หมูที่ 10

400,000 400,000

โครงการกอสร้างศาลา
ประชาคม หมูที่ 2

400,000 400,000

โครงการกอสร้างศาลา
เอนกประสงค์ หมูที่ 4

420,000 420,000

โครงการขยายเขต
ประปาภูมิภาค บ้านนาง
สมร วรรณสุทธิ์ หมูที่ 
10

172,000 172,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  13:19:39 หน้า : 22/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอขยาย
เขตจ้าหนายน้้าบริเวณ
สายบ้านโสกโขมง หมูที่ 
5

โครงการวางทอระบาย
น้้าพร้อมบอพักข้าง
ศาลาธรรมสังเวชวัดห้วย
ทราย หมูที่ 3

โครงการปรับปรุง
สะพานและทอระบาย
น้้าแบบสี่เหลี่ยม (Box 

Culvert) หมูที่ 5 
บริเวณล้าห้วยสายทาง
เข้าบ้านผู้ใหญจันทร์

โครงการขุดลอกคลอง
วัชพืชและสิ่งกีดขวาง
ทางน้้า หมูที่ 6

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรม ประเพณี 
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี 
อ้าเภอหนองแค

15,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  13:19:39 หน้า : 23/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอขยาย
เขตจ้าหนายน้้าบริเวณ
สายบ้านโสกโขมง หมูที่ 
5

393,163 393,163

โครงการวางทอระบาย
น้้าพร้อมบอพักข้าง
ศาลาธรรมสังเวชวัดห้วย
ทราย หมูที่ 3

100,000 100,000

โครงการปรับปรุง
สะพานและทอระบาย
น้้าแบบสี่เหลี่ยม (Box 

Culvert) หมูที่ 5 
บริเวณล้าห้วยสายทาง
เข้าบ้านผู้ใหญจันทร์

450,000 450,000

โครงการขุดลอกคลอง
วัชพืชและสิ่งกีดขวาง
ทางน้้า หมูที่ 6

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรม ประเพณี 
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี 
อ้าเภอหนองแค

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
บูรณาการในการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน

15,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดห้วย
ทราย

960,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วย
ทราย

120,000

อุดหนุนโรงเรียนหินกอง
วิทยาคม

288,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน/ชุมชน

200,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

15,000

รวม 9,971,944 12,830,050 1,106,420 3,759,070 3,295,813 1,817,320 2,587,020 65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
บูรณาการในการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน

15,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดห้วย
ทราย

960,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วย
ทราย

120,000

อุดหนุนโรงเรียนหินกอง
วิทยาคม

288,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน/ชุมชน

200,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

15,000

รวม 140,000 2,815,163 110,000 38,497,800
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค ารบริ าร วนตําบล วยทราย

อํา ภอ นอง ค   จัง วัด ระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 38,497,800 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,971,944 บาท
งบกลาง รวม 9,971,944 บาท

งบกลาง รวม 9,971,944 บาท
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม จํานวน 250,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม ตาม พ.ร.บ. ประ ัน
ังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนั งานจางใ
ับพนั งานจางทุ วนราช าร ดยปฏิบัติตาม นัง ือ ํานั

งาน  .จ.  .ท.  ละ  .อบต ดวนท่ี ุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ท่ี  22 ม ราคม 2557   ละ นัง ือ ํานั งาน  .จ.  .ท.  ละ 
.อบต ดวนท่ี ุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ท่ี  10  ร ฎาคม 2557  ละประ าศคณะ รรม าร ลาง
พนั งานจาง  รื่อง มาตรฐานท่ัวไป ี่ยว ับพนั งานจาง

งิน มทบ องทุน งินทด ทน จํานวน 15,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน มทบ ขา องทุนทด ทน ตาม พ.ร.บ. งินทด
ทน พ.ศ.2537 รวมถึงฉบับ พิ่ม ติม(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2561  ใน

อัตรารอยละ 0.2 ตอปี ของคาจาง ดยประมาณท้ังปี (ระ วาง 1
 ม ราคม -31 ธันวาคม 64)  รือ มทบ พิ่ม ติมตามยอดคาจางท่ี
จายจริงประจําปีงบประมาณ 2564 ใ ับพนั งานจางของทุ
วนราช าร     

บี้ยยังชีพผู ูงอายุ จํานวน 6,756,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ บี้ยยังชีพ ใ ผู ูงอายุ บบข้ัน
บันไดของตําบล วยทราย     
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บี้ยยังชีพความพิ าร จํานวน 1,730,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ บี้ยยังชีพความพิ าร ใ  คนพิ าร
ของตําบล วยทราย       

งิน ํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจาย
   - รณีฉุ ฉินท่ีมี ตุ าธารณภัย ิดข้ึน รือ รณี ารป้อง ัน
ละยับยั้ง อน ิด าธารณภัย  รือคาดวาจะ ิด าธารณ

ภัย  รือ รณีฉุ ฉิน 
    พื่อบรร ทาปัญ าความ ดือดรอนของประชาชน ป็น วน
รวม  ชน  ารป้อง ัน ละ ไขปัญ าอุท ภัย นํ้าปาไ ล
ลา   ผนดินถลม ภัย 

    ลง ภัย นาว วาตภัย อัคคีภัย  ป็นตน
  - ารป้อง ัน ละ ไขปัญ า ถาน ารณฝุนละอองขนาด
ล็  PM 2.5

  - ารป้อง ัน ละระงับ รคติดตอ  ชน  ารป้อง ัน ละระงับ รค
ติดตอ ชื้อไวรั ค รนา ละ ารป้อง ันควบคุม รคไข ลือด
ออ   ป็นตน
   ฯลฯ

รายจายตามขอผู พัน

งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญขาราช าร วนทองถ่ิน ( .บ.ท.) จํานวน 510,944 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ ขา องทุนํา น็จบํานาญขาราช าร วน
ทองถ่ินตามระ บียบราช ารในอัตรารอยละ 2 ของประมาณ าร
รายรับตาม ฎ ระทรวง าร ั งินจา ประมาณ ารรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปี มทบ ขา ป็น องทุนบํา น็จบํานาญ
ขาราช าร วนทองถ่ิน พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 23  ันยายน พ.ศ.2563

งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน จํานวน 120,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน ขององค าร
บริ าร วนตําบล วยทราย อัตราไมนอย วารอยละ 100  ท่ีได
รับ ารจัด รรตามน ยบายของรัฐบาล     
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งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ จํานวน 260,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับพื้นท่ี
ตําบล วยทราย ตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพ

งชาติ  อัตราไมนอย วารอยละ 50  ท่ีไดรับ ารจัด รรจา
องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ งชาติ  รณีรายไดของ อปท.ไมรวม
งินอุด นุน  ูง วา 20 ลานบาท  

งินชวยพิ ศษ

งินชวยคาทําศพขาราช าร/พนั งาน จํานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษใน รณีท่ีพนั งาน วนตําบล ละ
พนั งานจาง ถึง ความตายในระ วางรับราช าร      

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,115,900 บาท

งบบุคลากร รวม 5,626,030 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,153,990 บาท
คาตอบ ทนราย ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนทองถ่ิน จํานวน 514,080 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนนาย องค ารบริ าร วนตําบล รอง
นาย องค ารบริ าร วนตําบล  ป็นตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย งินคาตอบ ทนนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาองค าร
บริ าร วนตําบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล  มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล  ลขานุ ารนาย ง
ารบริ าร วนตําบล  ละ ลขานุ าร ภาองค ารบริ ารวน

ตําบล พ.ศ.2554  ละท่ี ไข พิ่ม ติม
คาตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย จํานวน 42,120 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนประจําตํา นงนาย องค ารบริ าร
วนตําบล  ละรองนาย องค ารบริ าร วนตําบล     

คาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย จํานวน 42,120 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพิ ศษใ  นาย องค ารบริ าร วน
ตําบล  ละรองนาย องค ารบริ าร วนตําบล         
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คาตอบ ทนราย ดือน ลขานุ าร/ท่ีปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือน ลขานุ ารนาย  อบต.
คาตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
องค รป ครอง วนทองถ่ิน

จํานวน 1,469,270 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือนประธาน ภาฯ รองประธาน
ภาฯ  ลขานุ าร ภาฯ   ละ มาชิ ภาฯ

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 3,472,040 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 1,994,580 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือนขาราช าร พนั งาน วนทองถ่ิน  ละ งิน
ปรับปรุง งิน ดือนขาราช ารพนั งาน วนทองถ่ินประจําปี
จํานวน 7 อัตรา ดังน้ี
(1) ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล (นั บริ ารงานทองถ่ิน) ระดับ
ลาง จํานวน 1 อัตรา

(2) รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล (นั บริ ารงานทอง
ถ่ิน) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
(3)  ัว นา ํานั ปลัด (นั บริ ารงานท่ัวไป) ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา
(4) นั ทรัพยา รบุคคล จํานวน 1 อัตรา
(5) นั วิ คราะ น ยบาย ละ ผน จํานวน 1 อัตรา
(6) นิติ ร จํานวน 1 อัตรา
(7)  จาพนั งานธุร าร จํานวน 1 อัตรา
     

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 42,200 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน วนตําบล  ชน  งิน พิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว,  งิน พิ่มตํา นงนิติ ร (พ.ต. .), 
งิน พิ่มตํา นงดานพั ดุ,  งิน พิ่มตามท่ี ฎ มาย ํา นด,  งินคา
ตอบ ทนราย ดือน ละ งินคาตอบ ทนพิ ศษราย ดือน ฯลฯ ดังน้ี
(1) คาตอบ ทนราย ดือน ใ  ปลัดองค ารบริ าร วน
ตําบล (นั บริ ารงานทองถ่ิน) ระดับ ลาง  อัตรา ดือนละ 7,000

  บาท
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งินประจําตํา นง จํานวน 126,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงปลัด/รองปลัดฯ/ ัว นา วน
ราช าร ฯลฯ จํานวน 3 อัตรา ดังน้ี
(1) ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล (นั บริ ารงานทองถ่ิน) ระดับ
ลาง จํานวน 1 อัตรา

(2) รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล (นั บริ ารงานทอง
ถ่ิน) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
(3)  ัว นา ํานั ปลัด (นั บริ ารงานท่ัวไป) ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา

คาตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 1,242,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจาง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนั งานจาง ฯลฯ จํานวน 8 อัตรา ดังน้ี

(1) ผูชวยนั วิ คราะ น ยบาย ละ ผน (พนั งานจางตาม
ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
(2) ผูชวยนั ทรัพยา รบุคคล (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(3) ผูชวยนั จัด ารงานท่ัวไป (พนั งานจางตาม
ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
(4) ผูชวย จาพนั งานธุร าร (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(5) ผูชวย จาพนั งานประชา ัมพันธ (พนั งานจางตาม
ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
(6) พนั งานขับรถยนต (พนั งานจางท่ัวไป) จํานวน 1 อัตรา
(7) คนงานท่ัวไป (พนั งานจางท่ัวไป) จํานวน 2 อัตรา

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 67,260 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจาง  ชน  งิน พิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว จํานวน  5 อัตรา ดังน้ี
(1) ผูชวย จาพนั งานธุร าร (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(2) ผูชวย จาพนั งานประชา ัมพันธ (พนั งานจางตาม
ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
(3) พนั งานขับรถยนต (พนั งานจางท่ัวไป) จํานวน 1 อัตรา
(4) คนงานท่ัวไป (พนั งานจางท่ัวไป) จํานวน 2 อัตรา
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งบด้าเนินงาน รวม 3,592,970 บาท
ค่าตอบแทน รวม 555,000 บาท
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ทองถ่ิน

จํานวน 320,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนทองถ่ิน  ชน  งินตอบ ทนผูปฏิบัติงานดาน
ารรั ษาความ จ็บปวยนอ วลาราช าร ละใน ยุด

ราช าร ( พทย พยาบาล ทันต พทย),  งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ป็น รณีพิ ศษ, คาตอบ ทนบุคคล รือคณะ รรม ารท่ีไดรับ
ตงตั้งตาม ฏ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุ

ภาครัฐ, คาปวย าร อปพร., คาปวย ารอา มัครบริบาลทอง
ถ่ิน, คา มนาคุณ รรม าร อบคัด ลือ ฯ, คาตอบ ทนคณะ รรม
อบขอ ท็จจริงความรับผิดทางละ มิด, คาตอบ ทนคณะ
รรม าร อบ วนทางวินัย, คาตอบ ทน จา นาท่ีใน าร ลือ

ตั้ง ฯลฯ      

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ
พนั งาน วนตําบล  ละพนั งานจาง     

คา ชาบาน จํานวน 200,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ พนั งาน วนตําบลมี ิทธิ บิ คา ชา
บานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบาน ของขา
ราช าร วนทองถ่ิน พ.ศ.2551  ไข พิ่ม ติม  ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12

 ตุลาคม 2559  รื่อง  ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบานของขาราช าร วนทองถ่ิน รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ
 ท่ี ี่ยวของ    
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร   ชน ขา
ราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา ท่ีมี ิทธิได
  -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2563

    

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผูบริ ารทองถ่ิน จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของผูบริ ารทองถ่ิน ท่ีมี
ิทธิได

  -  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ

. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,819,970 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คา ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ จํานวน 98,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ (รายจาย
ี่ยว ับ ารจาง มา ฆษณาประชา ัมพันธ ละ ผย พรขาวทาง

วิทยุ ระจาย ียง  ทรทัศน  รงม ร พ คาจัดทํา อ าร ประชา
ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตางๆ)

คาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ จํานวน 844,610 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ   ชน คาจางท่ี
ปรึ ษา คาจางออ บบ, คารับรอง บบ, คาจางทําระบบ ผนท่ี
ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผู ชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง
ด มน website, จาง มา รงงานปฏิบัติงาน  ละคาจาง มา

งานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจ นาท่ีขององค ารบริ าร วนตําบล  ป็น
ตน
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คา ชา ครื่องถาย อ าร จํานวน 57,600 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ชา ครื่องถาย อ าร  ดยมีคาใช
จายประ อบดวย คา ชา ครื่องถาย
อ าร จํานวน 2  ครื่อง ปริมาณ ารถาย อ ารข้ัน
ต่ํา 5,000  ผน/ ดือน

คา ชาทรัพย ิน จํานวน 12,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา ชาท่ีดินวัด วยทราย ํา รับประ ยชนใช อยใน
ภาร ิจของ อบต. จํานวน 5 ไร     

คาธรรม นียมตางๆ จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตางๆ  ชน คาธรรม นียมใน ารดํา นิน
คดี คาธรรม นียมใน ารรังวัด รือคาธรรม นียมอื่น ๆ  รณีท่ี อบ
ต. ไดใชบริ ารจา วนราช าร  รือรัฐวิ า ิจ  รือ อ ชน

คา บี้ยประ ัน จํานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา บี้ยประ ันภัยรถยนตภาคบังคับ ละภาค มัคร
ใจของรถ วน ลางของ อบต.  พื่อลดภาระคาใชจายในความรับ
ผิดทางละ มิด รณี ิดอุบัติ ตุในขณะปฏิบัติ นาท่ีท่ีชอบดวย     

คา ย็บ นัง ือ ขาป นัง ือ ละคาถาย อ าร จํานวน 2,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา ย็บป นัง ือ รือ ขาป นัง ือ ละคาถาย
อ ารตางๆ ฯลฯ      

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคารับรอง (รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรอง
ขององค รป ครอง วนทองถ่ิน), คาใชจายในพิธี ปิดอาคาร
ตางๆ, คาใชจายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี  ละคาใชจายใน าร
ประชุมราช าร ฯลฯ     

วันท่ีพิมพ : 20/9/2564  13:18:53 นา : 8/98



รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายจัด าร ลือ ตั้งทองถ่ิน จํานวน 300,000 บาท

-  พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัด าร ลือ ตั้งผูบริ ารทองถ่ิน  มาชิ
ภาทองถ่ิน  รณีท่ีครบวาระ  รือลาออ   รือมีคํา ั่งใ พนจา
ารดํารงตํา นง  พื่อจัดใ มี าร ลือ ตั้งใ ม ปรา ฏในดาน

บริ ารท่ัวไป   ผนงานบริ ารงานท่ัวไป งานบริ ารท่ัวไป
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537  ละ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจใ

องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

3)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749

 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค ร
ป ครอง วนทองถ่ิน 
4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6
  ร ฎาคม 2561  รื่อง  ารซั ซอม นวทางปฏิบัติ ารตั้งงบ
ประมาณ พื่อ ป็นคาใชจายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้งทองถ่ิน   
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี 11  นา 136)   

  

คาใชจายใน ารชวย ลือประชาชนตามอํานาจ นาท่ี จํานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารชวย ลือประชาชนตามอํานาจ
นาท่ีขององค ารบริ าร วนตําบล
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คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง  คาพา นะ  คา
ชาท่ีพั   คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา าศยาน  คาผานทางดวน
พิ ศษ  คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ท่ีจํา ป็นใน าร ดินทาง
ไปราช ารของคณะผูบริ าร   มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล  พนั งาน วนตําบล   ละพนั งานจาง   รือบุคคล คณะ
บุคคลท่ีไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม  ฝึ อบรม  อบรม   ัมมนา  ดูงาน   รือไปติดตอ
ราช าร  
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555  ละท่ี ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.255     

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของนาย /รองนาย
ลขานุ ารนาย  ขาราช ารทองถ่ิน ลู จางประจํา พนั งานจาง
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ครง ารฝี อบรม ละศึ ษาดูงานพัฒนาศั ยภาพบุคลา ร จํานวน 50,000 บาท

-  พื่อ ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรม ละศึ ษาดูงาน พื่อพัฒนา
ศั ยภาพผูบริ ารทองถ่ิน  มาชิ ภาทองถ่ิน  จา นาท่ีทอง
ถ่ิน  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจใ
องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

3) พระราช ฤษฎี าวาดวย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองท่ีดี พ.ศ.2546  ละท่ี ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ
.2562

4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 รวม ไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561

6) ระ บียบ ระทรวงม าดวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารบริ าร
งานขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี 8  นา  135)
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ครง ารฝึ อบรม ริม รางคุณธรรม จริยธรรม บุคลา รองค าร
บริ าร วนตําบล วยทราย

จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อ ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรม ริม รางคุณธรรม ละ
จริยธรรมใ ับผูบริ ารทองถ่ิน  มาชิ ภาทองถ่ิน  จา นาท่ี
ทองถ่ิน ละผูนํา มูบาน ฯลฯ มุง นน ารปฏิบัติงาน พิ่ม
มรรถนะ  ดยยึด ลั ารบริ าร ิจ ารบาน มืองท่ีดี 

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1) พระราช ฤษฎี าวาดวย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองท่ีดี พ.ศ.2546  ละท่ี ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ
.2562

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

3) ระ บียบ ระทรวงม าดวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารบริ าร
งานขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี 2  นา 133)

ครง าร ํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริ าร จํานวน 15,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริ าร  ดย ารวาจาง ถาบันอุดมศึ ษา ป็นผูดํา นิน ารออ
บบ ํารวจ ละดํา นิน าร ํารวจ  ป็นไปตามพระราช

บัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี
1) ประ าศ  .อบต.จัง วัด ระบุรี  รื่อง  ลั ณฑ ง่ือนไข ละวิธี
าร ํา นด งินประ ยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ป็น งินรางวัลประจําปี ํา รับพนั งาน วนตําบล ลู จาง  ละ
พนั งานจางขององค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 31

 มีนาคม 2558

( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี 1  นา 132)
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ครง าร ริม รางความซื่อ ัตย ุจริตใน ารตอตาน ารทุจริต จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายฝึ อบรม ครง าร ริม รางความซื่อ
ัตย  ุจริต ละปลู ฝังทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดี ใน ารตอตาน าร

ทุจริต  ใ ับผูบริ ารทองถ่ิน  มาชิ ภาทองถ่ิน  จา นาท่ีทอง
ถ่ิน ละผูนํา มูบาน ฯลฯ มุง นน ารปฏิบัติงาน พิ่ม
มรรถนะ  ดยยึด ลั ารบริ าร ิจ ารบาน มืองท่ีดี

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1) พระราช ฤษฎี าวาดวย ลั ณฑ ละวิธี ารบริ าร ิจ าร
บาน มืองท่ีดี พ.ศ.2546  ละท่ี ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ
.2562

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

3) ระ บียบ ระทรวงม าดวาดวย าร บิ คาใชจายใน ารบริ าร
งานขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  10   นา 136)

คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 190,760 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน  พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ  ชนครุภัณฑ ํานั งาน ครุภัณฑยานพาน นะ ละ
ขน ง ครุภัณฑคอมพิว ตอร อาคาร ถานท่ีดิน ละ ิ่ง อ ราง รือ
ิ่งของ ครื่องใชใน ารปฏิบัติงาน

ค่าวัสดุ รวม 648,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 52,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งานประ ภทตาง ๆ  ดังนี 
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  นัง ือ  ครื่องคิด ลขขนาด ล็   ครื่อง
จาะ ระดาษขนาด ล็  ท่ี ย็บ ระดาษขนาด ล็  ไมบรรทัด
ล็   รรไ ร   าอี้พลา ติ  ตรายาง พระบรมฉายา

ลั ษณ นาฬิ าตั้ง รือ ขวน ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น
ปลือง  ชน  ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด  ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ  าว  บบพิมพ  มุด ซอง
อ าร ธงชาติ  ิ่งพิมพท่ีไดจา ารซื้อ นํ้าดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชนใน ํานั งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม  รวย
ดอ ไม ฯลฯ

วันท่ีพิมพ : 20/9/2564  13:18:53 นา : 13/98



วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน ไม คร ฟน ขาตั้งไม คร ฟน  ัว รง
ไฟฟ้า  ครื่องวัด ระ ไฟฟ้า  ครื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า   ครื่องประจุไฟ ไมคลอยพรอม ครื่อง ง
ัญญาณ ฯลฯ

- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  ฟิว   ทปพัน ายไฟ  าย
ไฟฟ้า  ลอดไฟ  ลอดไฟฟ้า  ข็มขัดรัด ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า  วิตซ
ไฟฟ้า ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ  บร อร ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล   ชน  ดอ
ลํา พง ฮอรนลํา พง  ผงวงจร ผัง ดงวงจรตาง ๆ  ผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ

วั ดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  มอ  ระทะ  ะละมัง ตะ ลิว  รอบ
รูป มีด ถัง ถาด  วนํ้า จานรอง ถวยชาม ชอน อม  ระจ
งา  องนํ้า ท่ีนอน  ระ ถน  ตาไฟฟ้า  ตานํ้ามัน  ตารีด  ครื่องบด
อา าร  ครื่องตีไขไฟฟ้า  ครื่องปิ้งขนมปัง  ระทะไฟฟ้า  มอ
ไฟฟ้ารวมถึง มอ ุงขาวไฟฟ้า  ระติ นํ้ารอน  ระติ นํ้า ข็ง ถัง

  ตา ตู ็บอุป รณดับ พลิง  ายยางฉีดนํ้า ถังขยะ บบขา
ตั้ง  ถังขยะ บบลอลา  อางลางจาน ถังนํ้า ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ผงซั ฟอ   บู นํ้ายาดับ
ลิ่น  ปรง ไม วาด  ขง มุง ผาปูท่ีนอน ปลอ มอน  มอน ผา
ม ผาปู ตะ นํ้าจืดท่ีซื้อจา อ ชน อา าร ริม (นม) ฯลฯ
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วั ดุ อ ราง จํานวน 3,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ รางตาง ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะ ลง จอบ  ิ่ว  ียม  ลื่อย ขวาน  บไ ไม  ทป
วัดระยะ  ครื่องวัดขนาด ล็   ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง  วานมือ  ถ
วม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ

- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน นํ้ามันทาไม ทิน นอร  ี ปูน
ซี มนต ทราย  ระ บื้อง  ัง ะ ี ตะปู  ล็ น  ปรงทา ี ปูน
ขาว ยางมะตอย ํา ร็จรูป อิฐ รือซี มนตบล็อ  ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล   ชน ทอนํ้า ละ
อุป รณประปา ทอตาง ๆ ทอนํ้าบาดาล ฯลฯ

วั ดุยานพา นะ ละขน ง จํานวน 180,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะ ละขน ง ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  ไขควง  ประ จ  ม รง  ุญ จปา
ตาย  ุญ จ ลื่อน คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัดซ  ระจ คง
มน ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ยางรถยนต นํ้ามัน บร  นอต ละ

รู  ายไมล  พลา ฟิลม รอง ง นํ้า ลั่น ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล   ชน  บาะรถ
ยนต  ครื่องยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถยนต  บร  ครัช พวง
มาลัย  ายพานใบพัด  มอนํ้า  ัว ทียน  บต ตอรี่ จาน
จาย ลอ ถังนํ้ามัน ไฟ บร  ไฟ นา อานจั รยาน ตลับลู
ปืน  ระจ มองขาง รถยนต  ันชนรถยนต  ข็มขัดนิรภัย  ายไฮดร
อลิค ฯลฯ

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ประ ภทตาง ๆ
 ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุ ิ้นปลือง  ชน  ุงตม นํ้ามัน ชื้อ พลิง นํ้ามัน
ดี ซล นํ้ามัน าด นํ้ามัน บนซิน นํ้ามัน ตา นํ้ามันจารบี นํ้ามัน
ครื่อง ถาน  าซ นํ้ามัน ียร นํ้ามัน ลอลื่น ฯลฯ
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วั ดุ าร ษตร จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน   คียว  ปริง ลอร (Sprinkler) จอบ
มุน จานพรวน  ครื่องดั มลง ตะ รงรอน บน ธ  มีดตัด

ตนไม ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ปุย ยาป้อง ัน ละ ําจัดศัตรูพืช ละ
ัตว พันธุ ัตวปี   ละ ัตวนํ้า วั ดุ พาะชํา อุป รณใน ารขยาย

พันธุพืช  ชน ใบมีด  ชือ  ผูใบ รือผาพลา ติ   นา า ป้อง ัน
พิษ ฯลฯ

- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  ัว ะ ล ดูด
นํ้า ฯลฯ

วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร จํานวน 40,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ประ ภทตาง ๆ
 ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน ขาตั้ง ลอง ขาตั้ง ขียนภาพ  ลอง ละ
ระวิงใ ฟิลมภาพยนตร  ครื่อง รอ ทป  ลน ซูม  ระ ปาใ ลอง
ถายรูป ป้ายไฟ จง ตือน บบลอลา  ป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน พู ัน  ี  ระดาษ ขียน
ป ตอร ฟิลม  มม มรี่ ารด ฟิลม ไลด  ถบบันทึ ียง รือ

ภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป,  ผนซีดี) รูป ี รือขาวดําท่ีไดจา
ารลาง อัดขยาย ภาพถายดาว ทียม  อ าร ผย พรผล าร

ดํา นินงาน ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทตางๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  ผน รือจานบันทึ ขอมูล ฯลฯ
-ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน อุป รณบันทึ
ขอมูล(
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact,Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive)  ทปบันทึ
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง
มึ ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร  ระดาษตอ น่ือง  าย

ค บิล ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  นวยประมวล
ผล อารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ  ผง ป้นอั ขระ รือ ป้น
พิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board)  มม มรีชิป
 (MeMory Chip)  ชน Ram คัตซีทฟีด
ดอร (Cut Sheet Feeder)  มา  (Mouse) พริน ตอร  วิ
ตซิ่งบอ ซ (Printer Switching Box)  ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub)  ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ  (Card) 
ชน Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) 
ป็นตน  ครื่องอาน ละบันทึ ขอมูล บบตางๆ  ชน  บบดิ
ตต (Diskette)  บบฮารดดิ ต (Hard Disk)  บบซีดี

รอม (CD ROM)  บบออพพิคอล (Optical)  ป็นตน  รา
ตอร (Router) ฯลฯ

วั ดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอื่น ๆ ท่ีไม ขาลั ษณะวั ดุประ ภท
ตาง ๆ ตามท่ีไดตั้งงบประมาณไว ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน มิ ตอรนํ้า มิ ตอรไฟฟ้า  มอ
รือ ตะ รง ัน วะ  ัว ชื่อม   ัววาลว ปิด-ปิด  ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน อุป รณบังคับ ัตว

ค่าสาธารณูปโภค รวม 570,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 480,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าใน ํานั งาน/ในท่ี าธารณะ  ชน  ํานั
งาน  ลองวงจรปิด  ป็นตน
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คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคานํ้าประปา ํา รับท่ีทํา ารองค ารบริ าร วน
ตําบล

คาบริ าร ทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา ทรศัพทพื้นฐานใน ํานั งานองค ารบริ าร วน
ตําบล คา ทรศัพท คลื่อนท่ี ฯลฯ  ละใ มายความรวมถึงคาใช
จาย พื่อใ ไดใชบริ าร ดัง ลาว ละคาใชจายท่ี ิดข้ึน ี่ยว ับ
ารใชบริ าร  ชน คา ชา คา ชา ครื่อง  มาย ลข ทรศัพท คา

บํารุงรั ษา าย ฯลฯ
คาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ทอร น็ต รวมถึง
อิน ทอร น็ต ารด ละคา ื่อ ารอื่นๆ  ชน คา ค บิ้ลทีวี คา ชาชอง
ัญญาณดาว ทียม  ป็นตน  ละใ มายความรวมถึงคาใชจาย
พื่อใ ไดใชบริ ารดัง ลาว ละคาใชจายท่ี ิดข้ึน ี่ยว ับ ารใช
บริ าร คาตอ ัญญาณจีพี อ  (1 ครั้งตอปี) ฯลฯ

คา ชาพื้นท่ี ว็บไซต ละคาธรรม นียมท่ี ี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา ชาพื้นท่ี ว็บไซต ละคาธรรม นียมท่ี ี่ยว
ของ (ระบบ CLOUD, HOSTING)

งบลงทุน รวม 866,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 366,900 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

คา าอี้ทํางาน บบ ุม บาะ จํานวน 8,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ าอี้ทํางาน บบ ุม
บาะ จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,000 บาท ชนิดมีพนั พิง ูงปรับระดับ
ได มีท่ีพั ขน ราคาตามทองตลาด(นอ บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) คุณลั ษณะ ละรายละ อียดท่ี อบต. ํา นด
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

จัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือLED ขาวด าชนิด Network บบท่ี1 
(28 นา/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

-  พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือLED ขาวดํา
ชนิด Network  บบท่ี1 (28  นา/นาที) 
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 28  นา
ตอนาที (ppm)

-  ามารถพิมพ อ าร ลับ นาอัต นมัติได
- มี นวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอย วา 128 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี วา จํานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
บบ 10/100 Base-T  รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1

 ชอง  รือ  ามารถใชงานผาน ครือขายไร าย Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใ ระดาษไดรวม ันไมนอย วา 250  ผน
-  ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal  ละ Custom

(ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
ละระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ของ ระ

ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม)
คาบํารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 350,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบํารุงรั ษา ครง รางของครุภัณฑขนาด
ใ ญ  ชน ซอม ซม ปลี่ยน ัวรถขยะ  ปลี่ยน ระบะทายของรถ
บรรทุ ขยะ  ปลี่ยนถังบรรจุนํ้าของรถบรรทุ นํ้า  ปลี่ยนระบบ
ไฮดรอลิ  ทํา ีใ มท้ังคัน  ละ ปลี่ยน ครื่องยนตใ ม ฯลฯ
ปรับ ปลี่ยนรถ ระบะบรรทุ ( บบย ได)  มาย ลขทะ บียน 82-

5970  ระบุรี
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  พิ่ม ติม  ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ท่ี 2/2564 ลําดับท่ี 2  นา 7)
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ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คาปรับปรุงท่ีดิน ละ ิ่ง อ ราง

ครง ารตอ ติมปรับปรุงอาคาร ํานั งานท่ีทํา ารของ วนราช าร 
อบต. วยทราย

จํานวน 500,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาตอ ติมปรับปรุงอาคาร ํานั งานท่ีทํา าร
วนราช าร อบต. วยทราย ขนาด วาง 8  มตร x 6  มตร 

รายละ อียดตาม บบ ปลนท่ี อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  พิ่ม ติม  ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ท่ี 2/2564 ลําดับท่ี 1  นา 7)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

อุด นุน ครง ารจัด ิจ รรม ประ พณี วัฒนธรรม ละงานรัฐพิธี 
อํา ภอ นอง ค

จํานวน 15,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ครง ารจัด
ิจ รรม ประ พณี วัฒนธรรม  ละงานรัฐพิธี ใ  ท่ีทํา าร

ป ครองอํา ภอ นอง ค
ตาม นัง ืออํา ภอ นอง ค ดวนท่ี ุด ท่ี  บ 0318/ว892 ลงวัน
ท่ี 6  ร ฎาคม 2564 
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  พิ่ม ติม  ไข ปลี่ยน ป
ลง ฉ.2/2563  ลําดับท่ี 13  นา 43)      
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อุด นุน ครง ารบูรณา ารใน ารบริ ารจัด ารศูนยปฏิบัติ ารรวม
ใน ารชวย ลือประชาชน

จํานวน 15,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารอุด นุนใ ับ ทศบาลตําบลไผ
ต่ํา ซึ่ง ป็น ถานท่ี ลาง ํา รับ ป็นศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย

ลือประชาชนขององค รป ครอง วนทองถ่ิน อํา ภอ นอง
ค ประจําปี 2565 ตาม นัง ือท่ี  บ 0023.17/ว972 ลว. 21

  ร ฎาคม 2564 
รื่อง ขอรับ าร นับ นุนงบประมาณ ครง ารบริ ารจัด ารศูนย
ปฏิบัติ ารรวมใน ขตชวย ลือประชาชนขององค รป ครอง วน
ทองถ่ิน อํา ภอ นอง ค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี 26  นา 140)   
   

งานบริหารงานคลัง รวม 2,624,150 บาท
งบบุคลากร รวม 1,681,410 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,681,410 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 587,400 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือนขาราช าร พนั งาน วนทองถ่ิน  ละ งิน
ปรับปรุง งิน ดือนขาราช ารพนั งาน วนทองถ่ินประจําปี
จํานวน 5 อัตรา ดังน้ี
(1) ผูอํานวย าร องคลัง (นั บริ ารงานคลัง) ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา
(2) นั วิชา าร งิน ละบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(3)  จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(4)  จาพนั งานพั ดุ จํานวน 1 อัตรา
(5)  จาพนั งานจัด ็บรายได จํานวน 1 อัตรา      

วันท่ีพิมพ : 20/9/2564  13:18:53 นา : 21/98



งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 31,950 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน วนตําบล  ชน  งิน พิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว,  งิน พิ่มตํา นงนิติ ร (พ.ต. .),  งิน พิ่ม
ตํา นงดานพั ดุ,  งิน พิ่มตามท่ี ฎ มาย ํา นด,  งินคาตอบ
ทนราย ดือน ละ งินคาตอบ ทนพิ ศษราย ดือน ฯลฯ

 จํานวน  3 อัตรา ดังน้ี
(1)  จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(2)  จาพนั งานพั ดุ จํานวน 1 อัตรา
(3)  จาพนั งานจัด ็บรายได จํานวน 1 อัตรา     

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงปลัด/รองปลัดฯ/ ัว นา วนราช
ารฯลฯ จํานวน 1 อัตรา ดังน้ี

(1) ผูอํานวย าร องคลัง (นั บริ ารงานคลัง) ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา      

คาจางลู จางประจํา จํานวน 284,520 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจางลู จางประจํา ละ งินปรับปรุงคาจาง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังน้ี
(1)  จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี ( ลุมงาน นับ นุน)      

คาตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 662,520 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจาง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนั งานจาง ฯลฯ  จํานวน 5 อัตรา ดังน้ี

(1) ผูชวย จาพนั งานพั ดุ (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(2) ผูชวย จาพนั งานจัด ็บรายได (พนั งานจางตาม
ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
(3) ผูชวย จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี (พนั งานจางตาม
ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
(4) คนงานท่ัวไป (พนั งานจางท่ัวไป)  จํานวน 2 อัตรา      
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 73,020 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจาง  ชน  งิน พิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว จํานวน  5 อัตรา ดังน้ี
(1) ผูชวย จาพนั งานพั ดุ (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(2) ผูชวย จาพนั งานจัด ็บรายได (พนั งานจางตาม
ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
(3) ผูชวย จาพนั งาน าร งิน ละบัญชี (พนั งานจางตาม
ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
(4) คนงานท่ัวไป (พนั งานจางท่ัวไป)  จํานวน 2 อัตรา      

งบด้าเนินงาน รวม 926,640 บาท
ค่าตอบแทน รวม 411,640 บาท
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ทองถ่ิน

จํานวน 266,640 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนทองถ่ิน  ชน  งินตอบ ทนผูปฏิบัติงานดาน
ารรั ษาความ จ็บปวยนอ วลาราช าร ละใน ยุด

ราช าร ( พทย พยาบาล ทันต พทย),  งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ป็น รณีพิ ศษ, คาตอบ ทนบุคคล รือคณะ รรม ารท่ีไดรับ
ตงตั้งตาม ฏ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุ

ภาครัฐ, คาปวย าร อปพร., คาปวย ารอา มัครบริบาลทอง
ถ่ิน, คา มนาคุณ รรม าร อบคัด ลือ ฯ, คาตอบ ทนคณะ รรม
อบขอ ท็จจริงความรับผิดทางละ มิด, คาตอบ ทนคณะ
รรม าร อบ วนทางวินัย, คาตอบ ทน จา นาท่ีใน าร ลือ

ตั้ง ฯลฯ      

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 5,000 บาท

 -  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ
พนั งาน วนตําบล  ละพนั งานจาง     
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คา ชาบาน จํานวน 110,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ พนั งาน วนตําบลมี ิทธิ บิ คา ชา
บานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบาน ของขา
ราช าร วนทองถ่ิน พ.ศ.2551  ไข พิ่ม ติม  ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12

 ตุลาคม 2559  รื่อง  ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบานของขาราช าร วนทองถ่ิน รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ
 ท่ี ี่ยวของ    

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร   ชน ผูบริ ารทอง
ถ่ิน, ขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา ท่ีมี ิทธิได
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2563

     

ค่าใช้สอย รวม 395,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คา ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ จํานวน 40,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ (รายจาย
ี่ยว ับ ารจาง มา ฆษณาประชา ัมพันธ ละ ผย พรขาวทาง

วิทยุ ระจาย ียง  ทรทัศน  รงม ร พ คาจัดทํา อ ารประชา
ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตางๆ)        
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คาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ จํานวน 150,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ   ชน คาจางท่ี
ปรึ ษา คาจางออ บบ, คารับรอง บบ, คาจางทําระบบ ผนท่ี
ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผู ชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง
ด มน website, จาง มา รงงานปฏิบัติงาน  ละคาจาง มา

งานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจ นาท่ีขององค ารบริ าร วนตําบล  ป็น
ตน      

คา ย็บ นัง ือ รือ ขาป นัง ือ จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา ย็บป นัง ือ รือ ขาป นัง ือ ละคาถาย
อ ารตางๆ ฯลฯ      

รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง  คาพา นะ  คา
ชาท่ีพั   คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา าศยาน  คาผานทางดวน
พิ ศษ  คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ท่ีจํา ป็นใน าร ดินทาง
ไปราช ารของคณะผูบริ าร   มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล  พนั งาน วนตําบล   ละพนั งานจาง   รือบุคคล คณะ
บุคคลท่ีไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม  ฝึ อบรม  อบรม   ัมมนา  ดูงาน   รือไปติดตอ
ราช าร  
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555  ละท่ี ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557     
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของนาย /รองนาย
ลขานุ ารนาย  ขาราช ารทองถ่ิน ลู จางประจํา พนั งานจาง   
   

ครง ารจัดทํา ผนท่ีภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน จํานวน 100,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจายใชจาย ครง ารจัดทํา ผนท่ีภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย ินใน ขตพื้นท่ี 
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562

2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจใ
องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542

3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ผนท่ีภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2560

4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถ่ิน ดวนมา  ท่ี มท
 0808.3/ว 462 ลงวันท่ี 29  ุมภาพันธ 2561   รื่อง  ารจัดทํา
ผนท่ีภาษี ละทะ บียนทรัพย ินขององค รป ครอง วนทองถ่ิน

5)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถ่ิน ดวนท่ี ุด ท่ี มท
 0808.3/ว 1332 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2562  รื่อง  าร ตรียม
ความพรอม ละ ารดํา นิน ารตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน ละ
ิ่งปลู ราง พ.ศ. 2560 

( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  12

    นา 136)

     

คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน  พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ  ชนครุภัณฑ ํานั งาน ครุภัณฑยานพาน นะ ละ
ขน ง ครุภัณฑคอมพิว ตอร อาคาร ถานท่ีดิน ละ ิ่ง อ ราง รือ
ิ่งของ ครื่องใชใน ารปฏิบัติงาน       
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 40,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งานประ ภทตาง ๆ  ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  นัง ือ  ครื่องคิด ลขขนาด ล็   ครื่อง
จาะ ระดาษขนาด ล็  ท่ี ย็บ ระดาษขนาด ล็  ไมบรรทัด
ล็   รรไ ร   าอี้พลา ติ  ตรายาง พระบรมฉายา

ลั ษณ นาฬิ าตั้ง รือ ขวน ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น
ปลือง  ชน  ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด  ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ  าว  บบพิมพ  มุด ซอง
อ าร ธงชาติ  ิ่งพิมพท่ีไดจา ารซื้อ นํ้าดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชนใน ํานั งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม  รวย
ดอ ไม ฯลฯ "     

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี 
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน ไม คร ฟน ขาตั้งไม คร ฟน  ัว รง
ไฟฟ้า  ครื่องวัด ระ ไฟฟ้า  ครื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า   ครื่องประจุไฟ ไมคลอยพรอม ครื่อง ง
ัญญาณ ฯลฯ

- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  ฟิว   ทปพัน ายไฟ  าย
ไฟฟ้า  ลอดไฟ  ลอดไฟฟ้า  ข็มขัดรัด ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า  วิตซ
ไฟฟ้า ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ  บร อร ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล   ชน  ดอ
ลํา พง ฮอรนลํา พง  ผงวงจร ผัง ดงวงจรตาง ๆ  ผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ 
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วั ดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  มอ  ระทะ  ะละมัง ตะ ลิว  รอบ
รูป มีด ถัง ถาด  วนํ้า จานรอง ถวยชาม ชอน อม  ระจ
งา  องนํ้า ท่ีนอน  ระ ถน  ตาไฟฟ้า  ตานํ้ามัน  ตารีด  ครื่องบด
อา าร  ครื่องตีไขไฟฟ้า  ครื่องปิ้งขนมปัง  ระทะไฟฟ้า  มอ
ไฟฟ้ารวมถึง มอ ุงขาวไฟฟ้า  ระติ นํ้ารอน  ระติ นํ้า ข็ง ถัง

  ตา ตู ็บอุป รณดับ พลิง  ายยางฉีดนํ้า ถังขยะ บบขา
ตั้ง  ถังขยะ บบลอลา  อางลางจาน ถังนํ้า ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ผงซั ฟอ   บู นํ้ายาดับ
ลิ่น  ปรง ไม วาด  ขง มุง ผาปูท่ีนอน ปลอ มอน  มอน ผา
ม ผาปู ตะ นํ้าจืดท่ีซื้อจา อ ชน 

 

วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ประ ภทตาง ๆ
 ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน ขาตั้ง ลอง ขาตั้ง ขียนภาพ  ลอง ละ
ระวิงใ ฟิลมภาพยนตร  ครื่อง รอ ทป  ลน ซูม  ระ ปาใ ลอง
ถายรูป ป้ายไฟ จง ตือน บบลอลา  ป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน พู ัน  ี  ระดาษ ขียน
ป ตอร ฟิลม  มม มรี่ ารด ฟิลม ไลด  ถบบันทึ ียง รือ

ภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป,  ผนซีดี) รูป ี รือขาวดําท่ีไดจา
ารลาง อัดขยาย ภาพถายดาว ทียม  อ าร ผย พรผล าร

ดํา นินงาน ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทตางๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  ผน รือจานบันทึ ขอมูล ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน อุป รณบันทึ
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact,Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive)  ทปบันทึ
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง
มึ ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร  ระดาษตอ น่ือง  าย

ค บิล ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  นวยประมวล
ผล อารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ  ผง ป้นอั ขระ รือ ป้น
พิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board)  มม มรีชิป
 (MeMory Chip)  ชน Ram คัตซีทฟีด
ดอร (Cut Sheet Feeder)  มา  (Mouse) พริน ตอร  วิ
ตซิ่งบอ ซ (Printer Switching Box)  ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub)  ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ  (Card) 
ชน Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) 
ป็นตน  ครื่องอาน ละบันทึ ขอมูล บบตางๆ  ชน  บบดิ
ตต (Diskette)  บบฮารดดิ ต (Hard Disk)  บบซีดี

รอม (CD ROM)  บบออพพิคอล (Optical)  ป็นตน  รา
ตอร (Router) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริ ารไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย  คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียา ร คาธรรม นียม าร อน งินในระบบบริ าร าร งิน
ารคลังภาครัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ  (GFMIS) ฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 16,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,100 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

คาตู ล็ ็บ อ าร บบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู ล็   บบ 2 บาน จํานวน 2
 ตูๆ ละ 5,900 บาท มีคุณ มบัติ ดังน้ี
 1) มีมือจับชนิดบิด
 2) มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3) คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ํานั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)     

ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1  ครื่อง คุณลั ษณะพื้น
ฐาน ดังน้ี
 - ป็น ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา รงงานผูผลิต
 -มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi 
 -มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย
วา 19  นาตอนาที (ppm)  รือ 8.8 ภาพตอนาที 

 -มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี ํา รับ ระดาษขนาด A4 ไมนอย
วา 15  นาตอนาที (ppm)  รือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 

 -มีชอง ชื่อมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี วา จํานวนไม
นอย วา 1 ชอง  
(ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
ละระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ของ ระ

ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม)     
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 90,000 บาท
งบบุคลากร รวม 90,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 90,000 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 90,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือนขาราช าร พนั งาน วนทองถ่ิน  ละ งิน
ปรับปรุง งิน ดือนขาราช ารพนั งาน วนทองถ่ิน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ดังน้ี
(1) นั วิชา ารตรวจ อบภายใน จํานวน 1 อัตรา
     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,001,420 บาท

งบบุคลากร รวม 648,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 648,420 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 155,640 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือนขาราช าร พนั งาน วนทองถ่ิน  ละ งิน
ปรับปรุง งิน ดือนขาราช ารพนั งาน วนทองถ่ิน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ดังน้ี
(1)  จาพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย จํานวน 1 อัตรา   
  

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 12,780 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน วนตําบล  ชน  งิน พิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว,  งิน พิ่มตํา นงนิติ ร (พ.ต. .), 
งิน พิ่มตํา นงดานพั ดุ,  งิน พิ่มตามท่ี ฎ มาย ํา นด,  งินคา
ตอบ ทนราย ดือน ละ งินคาตอบ ทนพิ ศษราย ดือน ฯลฯ
 จํานวน  1 อัตรา ดังน้ี
(1)  จาพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย จํานวน 1 อัตรา   
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คาตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 432,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจาง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนั งานจาง ฯลฯ จํานวน 4 อัตรา ดังน้ี

(1) คนงานท่ัวไป (พนั งานจางท่ัวไป) จํานวน 4 อัตรา      

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 48,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจาง  ชน  งิน พิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว จํานวน 4 อัตรา ดังน้ี
(1) คนงานท่ัวไป (พนั งานจางท่ัวไป)  จํานวน 4 อัตรา 
     

งบด้าเนินงาน รวม 353,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ทองถ่ิน

จํานวน 71,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนทองถ่ิน  ชน  งินตอบ ทนผูปฏิบัติงานดาน
ารรั ษาความ จ็บปวยนอ วลาราช าร ละใน ยุด

ราช าร ( พทย พยาบาล ทันต พทย),  งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ป็น รณีพิ ศษ, คาตอบ ทนบุคคล รือคณะ รรม ารท่ีไดรับ
ตงตั้งตาม ฏ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุ

ภาครัฐ, คาปวย าร อปพร., คาปวย ารอา มัครบริบาลทอง
ถ่ิน, คา มนาคุณ รรม าร อบคัด ลือ ฯ, คาตอบ ทนคณะ รรม
อบขอ ท็จจริงความรับผิดทางละ มิด, คาตอบ ทนคณะ
รรม าร อบ วนทางวินัย, คาตอบ ทน จา นาท่ีใน าร ลือ

ตั้ง ฯลฯ     

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ
พนั งาน วนตําบล  ละพนั งานจาง     

วันท่ีพิมพ : 20/9/2564  13:18:53 นา : 32/98



ค่าใช้สอย รวม 202,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ จํานวน 192,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ   ชน คาจางท่ี
ปรึ ษา คาจางออ บบ, คารับรอง บบ, คาจางทําระบบ ผนท่ี
ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผู ชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง
ด มน website, จาง มา รงงานปฏิบัติงาน  ละคาจาง มา

งานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจ นาท่ีขององค ารบริ าร วนตําบล  ป็น
ตน     

รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของนาย /รองนาย
ลขานุ ารนาย  ขาราช ารทองถ่ิน ลู จางประจํา พนั งานจาง   
   

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี 
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน ไม คร ฟน ขาตั้งไม คร ฟน  ัว รง
ไฟฟ้า  ครื่องวัด ระ ไฟฟ้า  ครื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า   ครื่องประจุไฟ ไมคลอยพรอม ครื่อง ง
ัญญาณ ฯลฯ

- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  ฟิว   ทปพัน ายไฟ  าย
ไฟฟ้า  ลอดไฟ  ลอดไฟฟ้า  ข็มขัดรัด ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า  วิตซ
ไฟฟ้า ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ  บร อร ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล   ชน  ดอ
ลํา พง ฮอรนลํา พง  ผงวงจร ผัง ดงวงจรตาง ๆ  ผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ 
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วั ดุ ครื่อง ตง าย จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่อง ตง าย ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  ครื่อง บบ/ชุดปฎิบัติงาน  ื้อ ะทอน

ง ชุดดับ พลิงรวมถึงชนิด ันไฟ (ไมรวมถังออ ซิ จน) ฯลฯ 
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน บัตรประจําตัว อปพร. วุฒิบัติร อป
พร.  ละ ข็ม ครื่อง มาย อปพร. ฯลฯ      

วั ดุจราจร จํานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุจราจร ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  ัญญาณไฟ ระพริบ,  ัญญาณไฟฉุ
ฉิน,  รวยจราจร,  ผง ั้นจราจร, ป้าย ตือน,  ทน บริ
ออร ( บบพลา ติ ละ บบคอน รีต), ป้ายไฟ ยุดตรวจ,  ผน
ป้ายจราจร,  ระจ คงมน, ไฟ วบ,  ระบองไฟ ฯลฯ
                               
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ยางชะลอความ ร็วรถ รือยาน
พา นะ,  ติ๊ อรติดรถ รือยานพา นะ ฯลฯ     
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 105,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 105,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง  คาพา นะ คา
ชาท่ีพั   คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา าศยาน  คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ท่ีจํา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช ารของคณะผูบริ าร   มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล  พนั งาน วนตําบล   ละพนั งานจาง   รือบุคคล คณะ
บุคคลท่ีไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม  ฝึ อบรม  อบรม   ัมมนา  ดูงาน   รือไปติดตอ
ราช าร  
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555  ละท่ี ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557
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ครง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุชวง ทศ าล จํานวน 50,000 บาท

-  พื่อ ป็นคาใชจายใน ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง
ทศ าลประจําปี ตามน ยบายของราช าร  ชน  ทศ าลปี
ใ ม  ทศ าล ง รานต ฯลฯ  ป็นตน 
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537  ละ ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจใ
องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

3) พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550

4) ระ บียบคณะ รรม ารป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอา า มัครใน ารป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ. 2560 

 5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใ
อา า มัครป้อง ันภัยฝายพล รือนขององค รป ครอง วนทอง
ถ่ิน พ.ศ. 2560

6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา  ท่ี มท 0808.2/ว 7271

 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560  รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวย าร บิ คาใชจายใ อา า มัครป้อง ันภัยฝายพล รือน
ขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2560

( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  1   นา  54)   
   

คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน  พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ  ชนครุภัณฑ ํานั งาน ครุภัณฑยานพาน นะ ละ
ขน ง ครุภัณฑคอมพิว ตอร อาคาร ถานท่ีดิน ละ ิ่ง อ ราง รือ
ิ่งของ ครื่องใชใน ารปฏิบัติงาน     
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วั ดุ ครื่องดับ พลิง จํานวน 35,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องดับ พลิง ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน วาลวนํ้าดับ พลิง ( ชื่อม ับรถดับ
พลิง) ทอ าย งนํ้า  ายดับ พลิง อุป รณดับไฟปา  ชน  าย
ฉีด, ถัง, ไมตบไฟ ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ถังดับ พลิง ลู บอลดับ พลิง ฯลฯ    
  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,608,440 บาท

งบบุคลากร รวม 990,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 990,840 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 216,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือนขาราช าร พนั งาน วนทองถ่ิน  ละ งิน
ปรับปรุง งิน ดือนขาราช ารพนั งาน วนทองถ่ิน
ประจําปี จํานวน 3 อัตรา ดังน้ี
(1) ผูอํานวย าร อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม (นั บริ าร
งาน ารศึ ษา) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
(2) นั วิชา ารศึ ษา  จํานวน 1 อัตรา
(3) ครูผูดู ล ด็  จํานวน 1 อัตรา     

งินประจําตํา นง จํานวน 21,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงปลัด/รองปลัดฯ/ ัว นา วน
ราช าร ฯลฯ จํานวน 1 อัตรา ดังน้ี
(1) ผูอํานวย าร อง ารศึ ษา ศา นา ละวัฒนธรรม (นั บริ าร
งาน ารศึ ษา) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา      
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คาตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 741,840 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจาง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนั งานจาง ฯลฯ จํานวน 4 อัตรา ดังน้ี

(1) ผูชวย ัว นาศูนยพัฒนา ด็ ล็  (พนั งานจางตาม
ภาร ิจ) จํานวน 1 อัตรา
(2) ผูดู ล ด็  (ผูมีทั ษะ) (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(3) ผูชวยนั วิชา ารศึ ษา (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(4) คนงานท่ัวไป (พนั งานจางท่ัวไป) จํานวน 1 อัตรา      

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 12,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจาง  ชน  งิน พิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว จํานวน  2 อัตรา ดังน้ี
(1) ผูดู ล ด็  (ผูมีทั ษะ) (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(2) คนงานท่ัวไป (พนั งานจางท่ัวไป) จํานวน 1 อัตรา      

งบด้าเนินงาน รวม 564,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ทองถ่ิน

จํานวน 67,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนทองถ่ิน  ชน  งินตอบ ทนผูปฏิบัติงานดาน
ารรั ษาความ จ็บปวยนอ วลาราช าร ละใน ยุด

ราช าร ( พทย พยาบาล ทันต พทย),  งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ป็น รณีพิ ศษ, คาตอบ ทนบุคคล รือคณะ รรม ารท่ีไดรับ
ตงตั้งตาม ฎ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุ

ภาครัฐ, คาปวย าร อปพร., คาปวย ารอา มัครบริบาลทอง
ถ่ิน, คา มนาคุณ รรม าร อบคัด ลือ ฯ, คาตอบ ทนคณะ รรม
อบขอ ท็จจริงความรับผิดทางละ มิด, คาตอบ ทนคณะ
รรม าร อบ วนทางวินัย, คาตอบ ทน จา นาท่ีใน าร ลือ

ตั้ง ฯลฯ
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คา ชาบาน จํานวน 5,000 บาท

 -  พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ พนั งาน วนตําบลมี ิทธิ บิ คา
ชาบานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบาน ของ
ขาราช าร วนทองถ่ิน พ.ศ.2551  ไข พิ่ม ติม  ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน

ท่ี 12 ตุลาคม 2559  รื่อง  ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
จาย งินคา ชาบานของขาราช าร วนทองถ่ิน รือ นัง ือ ั่ง าร
ตาง ๆ ท่ี ี่ยวของ 

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร   ชน ขา
ราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา ท่ีมี ิทธิได
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2563

ค่าใช้สอย รวม 391,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คา ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ (รายจาย
ี่ยว ับ ารจาง มา ฆษณาประชา ัมพันธ ละ ผย พรขาวทาง

วิทยุ ระจาย ียง  ทรทัศน  รงม ร พ คาจัดทํา อ าร ประชา
ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตางๆ) 

คาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ จํานวน 336,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ   ชน คาจางท่ี
ปรึ ษา คาจางออ บบ, คารับรอง บบ, คาจางทําระบบ ผนท่ี
ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผู ชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง
ด มน website, จาง มา รงงานปฏิบัติงาน  ละคาจาง มา

งานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจ นาท่ีขององค ารบริ าร วนตําบล  ป็น
ตน      
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รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ  คา
ชาท่ีพั   คาบริ ารจอดรถ  ณ ทาอา าศยาน  คาผานทางดวน
พิ ศษ  คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ท่ีจํา ป็นใน าร ดินทาง
ไปราช ารของคณะผูบริ าร   มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล  พนั งาน วนตําบล   ละพนั งานจาง   รือบุคคล คณะ
บุคคลท่ีไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม  ฝึ อบรม  อบรม   ัมมนา  ดูงาน   รือไปติดตอ
ราช าร  
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555  ละท่ี ไข พิ่ม ติมถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของนาย /รองนาย
ลขานุ ารนาย  ขาราช ารทองถ่ิน ลู จางประจํา พนั งานจาง

คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 20,000 บาท

(รายจาย พื่อซอม ซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ)
-  พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน  พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ  ชนครุภัณฑ ํานั งาน ครุภัณฑยานพาน นะ ละ
ขน ง ครุภัณฑคอมพิว ตอร อาคาร ถานท่ีดิน ละ ิ่ง อ ราง รือ
ิ่งของ ครื่องใชใน ารปฏิบัติงาน     
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ค่าวัสดุ รวม 84,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งานประ ภทตาง ๆ  ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  นัง ือ  ครื่องคิด ลขขนาด ล็   ครื่อง
จาะ ระดาษขนาด ล็  ท่ี ย็บ ระดาษขนาด ล็  ไมบรรทัด
ล็   รรไ ร   าอี้พลา ติ  ตรายาง พระบรมฉายา

ลั ษณ นาฬิ าตั้ง รือ ขวน ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น
ปลือง  ชน  ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด  ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ  าว  บบพิมพ  มุด ซอง
อ าร ธงชาติ  ิ่งพิมพท่ีไดจา ารซื้อ นํ้าดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชนใน ํานั งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม  รวย
ดอ ไม ฯลฯ      

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี 
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน ไม คร ฟน ขาตั้งไม คร ฟน  ัว รง
ไฟฟ้า  ครื่องวัด ระ ไฟฟ้า  ครื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  ครื่องประจุไฟ ไมคลอยพรอม ครื่อง ง
ัญญาณ ฯลฯ

- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  ฟิว   ทปพัน ายไฟ  าย
ไฟฟ้า  ลอดไฟ  ลอดไฟฟ้า  ข็มขัดรัด ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า  วิตซ
ไฟฟ้า ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ  บร อร ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล   ชน  ดอ
ลํา พง ฮอรนลํา พง  ผงวงจร ผัง ดงวงจรตาง ๆ  ผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ 
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วั ดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  มอ  ระทะ  ะละมัง ตะ ลิว  รอบ
รูป มีด ถัง ถาด  วนํ้า จานรอง ถวยชาม ชอน อม  ระจ
งา  องนํ้า ท่ีนอน  ระ ถน  ตาไฟฟ้า  ตานํ้ามัน  ตารีด  ครื่องบด
อา าร  ครื่องตีไขไฟฟ้า  ครื่องปิ้งขนมปัง  ระทะไฟฟ้า  มอ
ไฟฟ้ารวมถึง มอ ุงขาวไฟฟ้า  ระติ นํ้ารอน  ระติ นํ้า ข็ง ถัง

  ตา ตู ็บอุป รณดับ พลิง  ายยางฉีดนํ้า ถังขยะ บบขา
ตั้ง  ถังขยะ บบลอลา  อางลางจาน ถังนํ้า ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ผงซั ฟอ   บู นํ้ายาดับ
ลิ่น  ปรง ไม วาด  ขง มุง ผาปูท่ีนอน ปลอ มอน  มอน ผา
ม ผาปู ตะ นํ้าจืดท่ีซื้อจา อ ชน 

วั ดุ อ ราง จํานวน 3,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ รางตาง ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะ ลง จอบ  ิ่ว  ียม  ลื่อย ขวาน  บไ ไม  ทป
วัดระยะ  ครื่องวัดขนาด ล็   ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง  วานมือ  ถ
วม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ

- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน นํ้ามันทาไม ทิน นอร  ี ปูน
ซี มนต ทราย  ระ บื้อง  ัง ะ ี ตะปู  ล็ น  ปรงทา ี ปูน
ขาว ยางมะตอย ํา ร็จรูป อิฐ รือซี มนตบล็อ  ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล   ชน ทอนํ้า ละ
อุป รณประปา ทอตาง ๆ ทอนํ้าบาดาล ฯลฯ  
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วั ดุ าร ษตร จํานวน 3,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน   คียว  ปริง ลอร (Sprinkler) จอบ
มุน จานพรวน  ครื่องดั มลง ตะ รงรอน บน ธ  มีดตัด

ตนไม ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ปุย ยาป้อง ัน ละ ําจัดศัตรูพืช ละ
ัตว พันธุ ัตวปี   ละ ัตวนํ้า วั ดุ พาะชํา อุป รณใน ารขยาย

พันธุพืช  ชน ใบมีด  ชือ  ผูใบ รือผาพลา ติ   นา า ป้อง ัน
พิษ ฯลฯ

- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  ัว ะ ล ดูด
นํ้า ฯลฯ

วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ประ ภทตาง ๆ
 ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน ขาตั้ง ลอง ขาตั้ง ขียนภาพ  ลอง ละ
ระวิงใ ฟิลมภาพยนตร  ครื่อง รอ ทป  ลน ซูม  ระ ปาใ ลอง
ถายรูป ป้ายไฟ จง ตือน บบลอลา  ป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน พู ัน  ี  ระดาษ ขียน
ป ตอร ฟิลม  มม มรี่ ารด ฟิลม ไลด  ถบบันทึ ียง รือ

ภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป,  ผนซีดี) รูป ี รือขาวดําท่ีไดจา
ารลาง อัดขยาย ภาพถายดาว ทียม  อ าร ผย พรผล าร

ดํา นินงาน ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทตางๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  ผน รือจานบันทึ ขอมูล ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน อุป รณบันทึ
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact,Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive)  ทปบันทึ
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง
มึ ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร  ระดาษตอ น่ือง  าย

ค บิล ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  นวยประมวล
ผล อารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ  ผง ป้นอั ขระ รือ ป้น
พิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board)  มม มรีชิป
 (MeMory Chip)  ชน Ram คัตซีทฟีด
ดอร (Cut Sheet Feeder)  มา  (Mouse) พริน ตอร  วิ
ตซิ่งบอ ซ (Printer Switching Box)  ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub)  ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ  (Card) 
ชน Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) 
ป็นตน  ครื่องอาน ละบันทึ ขอมูล บบตางๆ  ชน  บบดิ
ตต (Diskette)  บบฮารดดิ ต (Hard Disk)  บบซีดี

รอม (CD ROM)  บบออพพิคอล (Optical)  ป็นตน  รา
ตอร (Router) ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาบริ าร ื่อ าร ละ ทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ทอร น็ต รวมถึง
อิน ทอร น็ต ารด ละคา ื่อ ารอื่นๆ  ชน คา ค บิ้ลทีวี คา ชาชอง
ัญญาณดาว ทียม  ป็นตน  ละใ มายความรวมถึงคาใชจาย
พื่อใ ไดใชบริ ารดัง ลาว ละคาใชจายท่ี ิดข้ึน ี่ยว ับ ารใช
บริ าร คาตอ ัญญาณจีพี อ  (1 ครั้งตอปี) ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 53,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,600 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

คา าอี้ทํางาน บบ ุม บาะ จํานวน 16,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ าอี้ทํางาน บบ ุม บาะ จํานวน 4
 ตัวๆ ละ 4,000 บาท ชนิดมีพนั พิง ูงปรับระดับได มีท่ีพั
ขน ราคาตามทองตลาด(นอ บัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ) คุณลั ษณะ ละรายละ อียดท่ี อบต. ํา นด      
      

คา ตะทํางาน ล็ จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ตะทํางาน ล็  จํานวน 2
 ตัว ขนาด 1,219x660x759 มม.  นา ตะ ล็ พื้น พีวีซี พรอม
ระจ ปูพื้น ตะ 

ราคาตามทองตลาด (นอ บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) คุณลั ษณะ ละรายละ อียดท่ี อบต.  ํา นด
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

คา ครื่องคอมพิว ตอร ํา รับงาน ํานั งาน จํานวน 17,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร  ํา รับงาน ํานั
งาน (จอ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 น้ิว) จํานวน 1
  ครื่อง คุณลั ษณะพื้นฐาน 
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4  น
ลั  (4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 3.1 GHz  รือดี วา จํานวน 1  นวย

-  นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจํา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ันขนาดไม

นอย วา 4 MB
- มี นวยความจํา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา มีขนาดไม
นอย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บขอมูล ชนิด SATA  รือดี วา ขนาดความจุไม
นอย วา 1 TB  รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอย วา 250 GB จํานวน 1  นวย
- มี DVD-RW  รือดี วา จํานวน 1  นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
บบ 10/100/1000 Base-T  รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1

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

- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 น้ิว จํานวน 1  นวย
(ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
ละระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ของ ระ

ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม)
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คา ครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1  ครื่อง คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี ําลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย วา 800 VA (480 Watts)
-  ามารถ ํารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที
(ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
ละระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ของ ระ

ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม)
คาชุด ปร รมระบบปฏิบัติ าร ํา รับ ครื่องคอมพิว ตอร จํานวน 3,800 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชุด ปร รมระบบปฏิบัติ าร ํา รับ ครื่อง
คอมพิว ตอร ละ ครื่องคอมพิว ตอร นตบุ   บบ ิทธิ ารใช
งานประ ภทติดตั้งมาจา รงงาน (OEM) ท่ีมีลิข ิทธิ์ถู ตองตาม
ฎ มาย จํานวน 1 ชุด

(ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
ละระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ของ ระ

ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม)
จัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank 

Printer)

จํานวน 4,300 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1  ครื่อง
คุณลั ษณะพื้นฐาน
-  ป็น ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา รงงานผูผลิต
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดํา ํา รับ ระดาษขนาด A4 ไม
นอย วา 19  นาตอนาที (ppm)  รือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี ํา รับ ระดาษขนาด A4 ไมนอย
วา 15  นาตอนาที (ppm)  รือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)

- มีชอง ชื่อมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี วา จํานวนไม
นอย วา 1 ชอง
(ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
ละระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ของ ระ

ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม)

วันท่ีพิมพ : 20/9/2564  13:18:54 นา : 47/98



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,862,630 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 782,630 บาท

ค่าใช้สอย รวม 324,200 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ครง ารจัดงานวัน ด็ งชาติ จํานวน 15,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงานวัน ด็ ง
ชาติ ประจําปี 2565  ใ ับ ด็ ใน ขตพื้นท่ีองค ารบริ าร วน
ตําบล วยทราย   
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1)  พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

2)  พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจใ
องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

3)  นัง ือท่ี มท.0808.2/ว. 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

  รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค รป ครอง วนทองถ่ิน
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน
ขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี 2  นา 56)     

ครง าร นับ นุนคาใชจายบริ าร ถานศึ ษา จํานวน 309,200 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ศูนยพัฒนา ด็ ล็ วัดบานยาง (อบต. วย

ทราย)  ประจําปีงบประมาณ 2565 ตามราย าร ดังน้ี
(1) คาอา าร ลางวัน ด็ นั รียน       จํานวน  196,000   บาท 
-  พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัด าอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ นั
รียนศูนยพัฒนา ด็ ล็ ครบทุ คน ประจําปีงบประมาณ 2565

 ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 245 วัน
(2) คาจัด าร รียน าร อน                 จํานวน  68,000  บาท
-  พื่อจาย ป็นคาจัด าร รียน  าร อน  ํา รับศูนยพัฒนา ด็
ล็  อัตรา 1,700 บาท/คน
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(3) คาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา ํา รับศูนยพัฒนา ด็
ล็  จํานวน   45,200

  บาท                                             
-  พื่อจาย ป็นคา นัง ือ รียน คาอุป รณ าร รียน คา ครื่อง บบ
นั รียน  ละคา ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผู รียนของศูนยพัฒนา ด็
ล็  ดังน้ี
1) คา นัง ือ รียน อัตราคนละ  200 บาท/ปี
2) คาอุป รณ าร รียน อัตราคนละ 100 บาท/ภาค รียน
3) คา ครื่อง บบนั รียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
4) คา ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผู รียน อัตราคนละ  215 บาท/ภาค
รียน
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายได ละ ารจาย งินของ
ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2562

2)  นัง ือท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลว.19 มิ.ย. 2561  รื่อง ซั
ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนท่ัว
ไปดาน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนทองถ่ิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

3)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถ่ิน ดวนท่ี ุด ท่ี มท
 0816.2/ว 2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562  รื่อง  นวทาง
ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยรายได ละ ารจาย
งินของ ถานศึ ษา ัง ัด องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ
. ๒๕๖๒
4)  นัง ือดวนท่ี ุด ท่ี มท.0808.2/ว.3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564

  รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565 ขององค รป ครอง วนทองถ่ิน 
5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924

 ลงวันท่ี 2  ร ฎาคม 2564  รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนท่ัวไปดาน ารศึ ษาของ อปท
. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ฉพาะ ทศบาลตําบล ละ
องค ารบริ าร วนตําบล)
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี 7  นา 58)     
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ค่าวัสดุ รวม 458,430 บาท
วั ดุงานบานงานครัว จํานวน 443,430 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ด็ ปฐมวัยในศูนย
พัฒนา ด็ ล็ วัดบานยาง (อบต. วยทราย)  ละ ด็ อนุบาล ละ
ด็  ป.1-ป.6  รง รียน ัง ัด ํานั งานคณะ รรม ารศึ ษาข้ันพื้น
ฐาน ( พฐ.)  รง รียนวัด วยทราย ประจําปีงบประมาณ 2565

 คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน        

วั ดุ ารศึ ษา จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ารศึ ษา ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน   ุน พื่อ ารศึ ษา  บบจําลอง
ภูมิประ ทศ  ื่อ าร รียน าร อนทําดวยพลา ติ   บาะ
ยืด ยุน  ระดานลื่นพลา ติ  ( ไล ดอรพลา ติ )  ระดาน
ไวทบอรด ขาตั้ง ( ระดานดํา)  ปรงลบ ระดานดํา ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ชอลค ปา าไวทบอรด ฯลฯ
     

วั ดุ นาม จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาวั ดุ นาม ประ ภทตางๆ ดัง
น้ี                          
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  ต็นทนอน/ ต็นท นามขนด ล็ , ถุง
นอน นาม,  ข็มทิศ,  ปล นาม,มา ิน ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  ญา นาม  ญา ทียม,  ครงลวดรูป
ัตว ฯลฯ     
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,080,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,080,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

อุด นุน ครง ารอา าร ลางวัน รง รียนวัด วยทราย จํานวน 960,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา งินอุด นุนใน ารจัด าอา าร ลางวัน ํา รับ
ด็ นั รียนชั้นอนุบาล ละชั้นประถมศึ ษาครบทุ คน ประจําปี
งบประมาณ 2565 ใ รง รียนวัด วยทราย  
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  12   นา 60)

     

อุด นุน รง รียนวัด วยทราย จํานวน 120,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินอุด นุน รง รียนวัด วยทราย  พื่อพัฒนา
คุณภาพ ารศึ ษา ละ ง ริมภาษา ละ ารงานอาชีพ
ตาม นัง ือท่ี ศธ 04156.146/71 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2564

( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  พิ่ม ติม ครั้งท่ี 1/2564

 ลําดับท่ี 2  นา 7)      

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 288,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 288,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 288,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

อุด นุน รง รียน ิน องวิทยาคม จํานวน 288,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินอุด นุน รง รียน ิน องวิทยาคม  พื่อพัฒนา
คุณภาพ ารศึ ษา ละ ง ริมภาษา ละ ารงานอาชีพ
ตาม นัง ือ รง รียน ิน องวิทยาคม ท่ี ศธ 04342.21/72 ลงวัน
ท่ี 21 มิถุนายน 2564

( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  พิ่ม ติม ครั้งท่ี 1/2564

 ลําดับท่ี 1  นา 6)      
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,025,813 บาท

งบบุคลากร รวม 1,479,513 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,479,513 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 678,093 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือนขาราช าร พนั งาน วนทองถ่ิน  ละ งิน
ปรับปรุง งิน ดือนขาราช ารพนั งาน วนทองถ่ิน
ประจําปี จํานวน 2 อัตรา ดังน้ี
(1) ผูอํานวย าร อง าธารณ ุขฯ (นั บริ ารงาน าธารณ
ุข) ระดับตน จํานวน  1 อัตรา

(2) นั วิชา าร าธารณ ุข          จํานวน  1 อัตรา     

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงปลัด/รองปลัดฯ/ ัว นา วน
ราช าร ฯลฯ จํานวน 1 อัตรา ดังน้ี
(1) ผูอํานวย าร อง าธารณ ุขฯ (นั บริ ารงาน าธารณ
ุข) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา      

คาตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 678,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจาง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนั งานจาง ฯลฯ  จํานวน 6 อัตรา ดังน้ี

(1) ผูชวย จาพนั งานธุร าร (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(2) พนั งานขับรถยนต (พนั งานจางท่ัวไป)  จํานวน 1 อัตรา
(3) คนงานท่ัวไป (พนั งานจางท่ัวไป) จํานวน 4 อัตรา      
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 81,420 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจาง  ชน  งิน พิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว  จํานวน 6 อัตรา ดังน้ี
(1) ผูชวย จาพนั งานธุร าร (พนั งานจางตามภาร ิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(2) พนั งานขับรถยนต (พนั งานจางท่ัวไป)  จํานวน 1 อัตรา
(3) คนงานท่ัวไป (พนั งานจางท่ัวไป) จํานวน 4 อัตรา      

งบด้าเนินงาน รวม 1,526,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,300 บาท
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ทองถ่ิน

จํานวน 225,300 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนทองถ่ิน  ชน  งินตอบ ทนผูปฏิบัติงานดาน
ารรั ษาความ จ็บปวยนอ วลาราช าร ละใน ยุด

ราช าร ( พทย พยาบาล ทันต พทย),  งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ป็น รณีพิ ศษ, คาตอบ ทนบุคคล รือคณะ รรม ารท่ีไดรับ
ตงตั้งตาม ฎ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุ

ภาครัฐ, คาปวย าร อปพร., คาปวย ารอา มัครบริบาลทอง
ถ่ิน, คา มนาคุณ รรม าร อบคัด ลือ ฯ, คาตอบ ทนคณะ รรม
อบขอ ท็จจริงความรับผิดทางละ มิด, คาตอบ ทนคณะ
รรม าร อบ วนทางวินัย, คาตอบ ทน จา นาท่ีใน าร ลือ

ตั้ง ฯลฯ
ค่าใช้สอย รวม 622,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คา ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ (รายจาย
ี่ยว ับ ารจาง มา ฆษณาประชา ัมพันธ ละ ผย พรขาวทาง

วิทยุ ระจาย ียง  ทรทัศน  รงม ร พ คาจัดทํา อ าร ประชา
ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตางๆ)      
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คาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ จํานวน 432,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ   ชน คาจางท่ี
ปรึ ษา คาจางออ บบ, คารับรอง บบ, คาจางทําระบบ ผนท่ี
ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผู ชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง
ด มน website, จาง มา รงงานปฏิบัติงาน  ละคาจาง มา

งานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจ นาท่ีขององค ารบริ าร วนตําบล  ป็น
ตน     

รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาท่ีพั  คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา าศยาน  คาผานทางดวน
พิ ศษ  คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ท่ีจํา ป็นใน าร ดินทาง
ไปราช ารของคณะผูบริ าร   มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล  พนั งาน วนตําบล   ละพนั งานจาง   รือบุคคล คณะ
บุคคลท่ีไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม  ฝึ อบรม  อบรม   ัมมนา  ดูงาน   รือไปติดตอ
ราช าร  
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555  ละท่ี ไข พิ่ม ติมถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557
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คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของนาย /รองนาย
ลขานุ ารนาย  ขาราช ารทองถ่ิน ลู จางประจํา พนั งานจาง   
 

คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 150,000 บาท

(รายจาย พื่อซอม ซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ) 
-  พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน  พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ  ชนครุภัณฑ ํานั งาน ครุภัณฑยานพาน นะ ละ
ขน ง ครุภัณฑคอมพิว ตอร อาคาร ถานท่ีดิน ละ ิ่ง อ ราง รือ
ิ่งของ ครื่องใชใน ารปฏิบัติงาน      

ค่าวัสดุ รวม 679,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งานประ ภทตาง ๆ  ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  นัง ือ  ครื่องคิด ลขขนาด ล็   ครื่อง
จาะ ระดาษขนาด ล็  ท่ี ย็บ ระดาษขนาด ล็  ไมบรรทัด
ล็   รรไ ร   าอี้พลา ติ  ตรายาง พระบรมฉายา

ลั ษณ นาฬิ าตั้ง รือ ขวน ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น
ปลือง  ชน  ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด  ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ  าว  บบพิมพ  มุด ซอง
อ าร ธงชาติ  ิ่งพิมพท่ีไดจา ารซื้อ นํ้าดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชนใน ํานั งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม  รวย
ดอ ไม ฯลฯ      
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วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี 
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน ไม คร ฟน ขาตั้งไม คร ฟน  ัว รง
ไฟฟ้า  ครื่องวัด ระ ไฟฟ้า  ครื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า   ครื่องประจุไฟ ไมคลอยพรอม ครื่อง ง
ัญญาณ ฯลฯ

- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  ฟิว   ทปพัน ายไฟ  าย
ไฟฟ้า  ลอดไฟ  ลอดไฟฟ้า  ข็มขัดรัด ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า  วิตซ
ไฟฟ้า ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ  บร อร ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล   ชน  ดอ
ลํา พง ฮอรนลํา พง  ผงวงจร ผัง ดงวงจรตาง ๆ  ผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ 
   

วั ดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  มอ  ระทะ  ะละมัง ตะ ลิว  รอบ
รูป มีด ถัง ถาด  วนํ้า จานรอง ถวยชาม ชอน อม  ระจ
งา  องนํ้า ท่ีนอน  ระ ถน  ตาไฟฟ้า  ตานํ้ามัน  ตารีด  ครื่องบด
อา าร  ครื่องตีไขไฟฟ้า  ครื่องปิ้งขนมปัง  ระทะไฟฟ้า  มอ
ไฟฟ้ารวมถึง มอ ุงขาวไฟฟ้า  ระติ นํ้ารอน  ระติ นํ้า ข็ง ถัง

  ตา ตู ็บอุป รณดับ พลิง  ายยางฉีดนํ้า ถังขยะ บบขา
ตั้ง  ถังขยะ บบลอลา  อางลางจาน ถังนํ้า ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ผงซั ฟอ   บู นํ้ายาดับ
ลิ่น  ปรง ไม วาด  ขง มุง ผาปูท่ีนอน ปลอ มอน  มอน ผา
ม ผาปู ตะ นํ้าจืดท่ีซื้อจา อ ชน 
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วั ดุ อ ราง จํานวน 1,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ รางตาง ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะ ลง จอบ  ิ่ว  ียม  ลื่อย ขวาน  บไ ไม  ทป
วัดระยะ  ครื่องวัดขนาด ล็   ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง  วานมือ  ถ
วม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ

- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน นํ้ามันทาไม ทิน นอร  ี ปูน
ซี มนต ทราย  ระ บื้อง  ัง ะ ี ตะปู  ล็ น  ปรงทา ี ปูน
ขาว ยางมะตอย ํา ร็จรูป อิฐ รือซี มนตบล็อ  ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล   ชน ทอนํ้า ละ
อุป รณประปา ทอตาง ๆ ทอนํ้าบาดาล ฯลฯ  

วั ดุยานพา นะ ละขน ง จํานวน 80,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะ ละขน ง ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  ไขควง  ประ จ  ม รง  ุญ จปา
ตาย  ุญ จ ลื่อน คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัดซ  ระจ คง
มน ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ยางรถยนต นํ้ามัน บร  นอต ละ

รู  ายไมล  พลา ฟิลม รอง ง นํ้า ลั่น ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล   ชน  บาะรถ
ยนต  ครื่องยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถยนต  บร  ครัช พวง
มาลัย  ายพานใบพัด  มอนํ้า  ัว ทียน  บต ตอรี่ จาน
จาย ลอ ถังนํ้ามัน ไฟ บร  ไฟ นา อานจั รยาน ตลับลู
ปืน  ระจ มองขาง รถยนต  ันชนรถยนต  ข็มขัดนิรภัย  ายไฮดร
อลิค ฯลฯ "
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วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น จํานวน 463,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ประ ภทตาง ๆ
 ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  ุงตม นํ้ามัน ชื้อ พลิง นํ้ามัน
ดี ซล นํ้ามัน าด นํ้ามัน บนซิน นํ้ามัน ตา นํ้ามันจารบี นํ้ามัน
ครื่อง ถาน  าซ นํ้ามัน ียร นํ้ามัน ลอลื่น ฯลฯ   
   

วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย ประ ภท
ตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน ชุด ครื่องมือผาตัด ท่ีวาง รวย

ว  ระบอ ตวง  บา ลอม  ูฟัง (Stethoscope)  ปล ามคน
ไข คีมถอนฟัน  ครื่องวัดนํ้าฝน ถัง ็บ ชื้อ พลิง  ครื่องน่ึง  ครื่อง
มือวิทยาศา ตร  ครื่องวัดอุณ ภูมิ (ปรอทวัดไข) ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  ําลี  ละพัน ผล ยา ละ
วชภัณฑ  อล อฮอล ฟิลม อ ซ รย  คมีภัณฑ ออ ซิ จน นํ้ายา
ตาง ๆ  ลือด  ายยาง ลู ยาง  ลอด ว ลวด ชื่อม งิน ถุง
มือ  ระดาษ รอง จุ ตาง ๆ  ทรายอะ บท นํ้ายาพน มอ ควัน
ําจัดยุง คลอรีน  าร ม  นา า อนามัย ชุดป้อง ัน ชื้อ
รค ( บบใชครั้ง ดียวท้ิง) ฯลฯ      
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วั ดุ าร ษตร จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน   คียว  ปริง ลอร (Sprinkler) จอบ
มุน จานพรวน  ครื่องดั มลง ตะ รงรอน บน ธ  มีดตัด

ตนไม ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ปุย ยาป้อง ัน ละ ําจัดศัตรูพืช ละ
ัตว พันธุ ัตวปี   ละ ัตวนํ้า วั ดุ พาะชํา อุป รณใน ารขยาย

พันธุพืช  ชน ใบมีด  ชือ  ผูใบ รือผาพลา ติ   นา า ป้อง ัน
พิษ ฯลฯ

- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  ัว ะ ล ดูด
นํ้า ฯลฯ
   

วั ดุ ฆษณา ละ ผย พร จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ฆษณา ละ ผย พร ประ ภทตาง ๆ
 ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน ขาตั้ง ลอง ขาตั้ง ขียนภาพ  ลอง ละ
ระวิงใ ฟิลมภาพยนตร  ครื่อง รอ ทป  ลน ซูม  ระ ปาใ ลอง
ถายรูป ป้ายไฟ จง ตือน บบลอลา  ป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน พู ัน  ี  ระดาษ ขียน
ป ตอร ฟิลม  มม มรี่ ารด ฟิลม ไลด  ถบบันทึ ียง รือ

ภาพ (ภาพยนตร, วีดี อ ทป,  ผนซีดี) รูป ี รือขาวดําท่ีไดจา
ารลาง อัดขยาย ภาพถายดาว ทียม  อ าร ผย พรผล าร

ดํา นินงาน ฯลฯ
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วั ดุ ครื่อง ตง าย จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่อง ตง าย ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  ครื่อง บบ/ชุดปฏิบัติ
งาน  ื้อ  าง ง ผา  ครื่อง มายตางๆ ถุง ทา/ถุง
มือ รอง ทา  ข็มขัด  มว  ผาผู คอ  ื้อ ะทอน ง  ื้อ
ชูชีพ  ครื่อง ตง าย ํา รับ วาดถนน/ลางทอใ าร คมี ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อป
พร.  ข็ม ครื่อง มาย อปพร. ฯลฯ 
     

วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทตางๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  ผน รือจานบันทึ ขอมูล ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน อุป รณบันทึ
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact,Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive)  ทปบันทึ
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง
มึ ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร  ระดาษตอ น่ือง  าย

ค บิล ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  นวยประมวล
ผล อารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ  ผง ป้นอั ขระ รือ ป้น
พิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board)  มม มรีชิป
 (MeMory Chip)  ชน Ram คัตซีทฟีด
ดอร (Cut Sheet Feeder)  มา  (Mouse) พริน ตอร  วิ
ตซิ่งบอ ซ (Printer Switching Box)  ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub)  ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ  (Card) 
ชน Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) 
ป็นตน  ครื่องอาน ละบันทึ ขอมูล บบตางๆ  ชน  บบดิ
ตต (Diskette)  บบฮารดดิ ต (Hard Disk)  บบซีดี

รอม (CD ROM)  บบออพพิคอล (Optical)  ป็นตน  รา
ตอร (Router) ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ ฆษณา ละ ผย พร

จัดซื้อ ลองติดรถ จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ลองวงจรปิดพรอมติดตั้ง จํานวน 2
 ชุด รายละ อียด ดังน้ี
  1.  ลองติดรถพยาบาลฉุ ฉิน  นา -  ลัง  จํานวน 1
 ชุด คุณลั ษณะ ดังน้ี
     -  นาจอ ลองขนาด 4 น้ิว  มองได 3 ทิศทาง
     -  ลองภายใน องผู ดย ารขนาดจอ 4.3 น้ิว
       พรอมอุป รณติดตั้ง    
  2.  ลองติดรถบรรทุ ขยะ  นา -  ลัง  จํานวน 1 ชุด
      -  ลอง นา -  ลัง ขนาดจอ 3.5 น้ิว
        พรอมอุป รณติดตั้ง 
        ราคาตามทองตลาด (นอ บัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ) คุณลั ษณะ ละรายละ อียดท่ี อบต. ํา นด
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 270,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ครง าร ัตวปลอด รคคนปลอดภัย จา พิษ ุนัขบาฯ จํานวน 60,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายดํา นิน ารตาม ครง าร ัตวปลอด รคคน
ปลอดภัย จา รคพิษ ุนัขบา ตามปณิธานศาตราจารย ดร. ม ด็จ
พระ จานองนาง ธอ  จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช
ุมารี  รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติยราชนารี  มูท่ี 1-10  

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจใ
องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัด วั
ดิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2562   
4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ุด ท่ี มท.0808.2/ว. 3749

 ลว. 30 มิ.ย. 2564  รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี 2565 ขององค รป ครอง วนทองถ่ิน
 ( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  2
   นา  61)  
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ครง าร ํารวจขอมูลจํานวน ัตว ละข้ึนทะ บียน ัตวฯ จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายดํา นิน ารตาม ครง าร ํารวจขอมูล
จํานวน ัตว ละข้ึนทะ บียน ัตว  ตามปณิธานศาตรา
จารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ  จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี  รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  มูท่ี 1-10  
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1)  พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจใ
องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัด วั
ดิภาพ ัตวขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2562   
4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ุด ท่ี มท.0808.2/ว. 3749

 ลว. 30 มิ.ย. 2564  รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี 2565 ขององค รป ครอง วนทองถ่ิน
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  3   นา  62)

     

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

อุด นุนคณะ รรม าร มูบาน/ชุมชน จํานวน 200,000 บาท

-  พื่ออุด นุนใ ับคณะ รรม าร มูบาน/ชุมชน จํานวน 10   มู
บาน ๆ ละ  20,000  บาท  จาย ป็นคาใชจาย ารดํา นินงานตาม
นวทาง ครง ารพระราชดําริดาน าธารณ ุข  มู 1-10  ขต อบต

. วยทราย 
 ( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี 1   นา  61)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,647,320 บาท

งบบุคลากร รวม 1,247,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,247,520 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 798,480 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือนขาราช าร พนั งาน วนทองถ่ิน  ละ งิน
ปรับปรุง งิน ดือนขาราช ารพนั งาน วนทองถ่ิน
ประจําปี จํานวน 2 อัตรา ดังน้ี
(1) ผูอํานวย าร อง วั ดิ าร ังคม (นั บริ ารงาน วั ดิ าร
ังคม) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา

(2) นั พัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา      

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงปลัด/รองปลัดฯ/ ัว นา วน
ราช าร ฯลฯ  จํานวน 1 อัตรา ดังน้ี 
(1) ผูอํานวย าร อง วั ดิ าร ังคม (นั บริ ารงาน วั ดิ าร
ังคม) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา     

      

คาตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 383,040 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจาง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนั งานจาง ฯลฯ จํานวน 2 อัตรา ดังน้ี

(1) ผูชวยนั พัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
(2) ผูชวย จาพนั งานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา      

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 24,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจาง  ชน  งิน พิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว  จํานวน 1 อัตรา ดังน้ี
(1) ผูชวย จาพนั งานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา     
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งบด้าเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 275,000 บาท
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ทองถ่ิน

จํานวน 128,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนทองถ่ิน  ชน  งินตอบ ทนผูปฏิบัติงานดาน
ารรั ษาความ จ็บปวยนอ วลาราช าร ละใน ยุด

ราช าร ( พทย พยาบาล ทันต พทย),  งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ป็น รณีพิ ศษ, คาตอบ ทนบุคคล รือคณะ รรม ารท่ีไดรับ
ตงตั้งตาม ฎ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุ

ภาครัฐ, คาปวย าร อปพร., คาปวย ารอา มัครบริบาลทอง
ถ่ิน, คา มนาคุณ รรม าร อบคัด ลือ ฯ, คาตอบ ทนคณะ รรม
อบขอ ท็จจริงความรับผิดทางละ มิด, คาตอบ ทนคณะ
รรม าร อบ วนทางวินัย, คาตอบ ทน จา นาท่ีใน าร ลือ

ตั้ง ฯลฯ
คา ชาบาน จํานวน 132,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ พนั งาน วนตําบลมี ิทธิ บิ คา ชา
บานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบาน ของขา
ราช าร วนทองถ่ิน พ.ศ.2551  ไข พิ่ม ติม  ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน

ท่ี 12 ตุลาคม 2559  รื่อง  ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
จาย งินคา ชาบานของขาราช าร วนทองถ่ิน รือ นัง ือ ั่ง าร
ตาง ๆ ท่ี ี่ยวของ 

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 15,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร   ชน ขา
ราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา ท่ีมี ิทธิได
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คา ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา ฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ (รายจาย
ี่ยว ับ ารจาง มา ฆษณาประชา ัมพันธ ละ ผย พรขาวทาง

วิทยุ ระจาย ียง  ทรทัศน  รงม ร พ คาจัดทํา อ าร ประชา
ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตางๆ)      

รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ  คา
ชาท่ีพั  คาบริ ารจอดรถ  ณ  ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ท่ีจํา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช ารของคณะผูบริ าร   มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล  พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจาง  รือบุคคล คณะ
บุคคลท่ีไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม  ฝึ อบรม  อบรม   ัมมนา  ดูงาน   รือไปติดตอ
ราช าร  
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555  ละท่ี ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของนาย /รองนาย
ลขานุ ารนาย  ขาราช ารทองถ่ิน ลู จางประจํา พนั งานจาง
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คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 20,000 บาท

(รายจาย พื่อซอม ซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ)
-  พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน  พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ  ชนครุภัณฑ ํานั งาน ครุภัณฑยานพาน นะ ละ
ขน ง ครุภัณฑคอมพิว ตอร อาคาร ถานท่ีดิน ละ ิ่ง อ ราง รือ
ิ่งของ ครื่องใชใน ารปฏิบัติงาน       

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งานประ ภทตาง ๆ  ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  นัง ือ  ครื่องคิด ลขขนาด ล็   ครื่อง
จาะ ระดาษขนาด ล็  ท่ี ย็บ ระดาษขนาด ล็  ไมบรรทัด
ล็   รรไ ร   าอี้พลา ติ  ตรายาง พระบรมฉายา

ลั ษณ นาฬิ าตั้ง รือ ขวน ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น
ปลือง  ชน  ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด  ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ  าว  บบพิมพ  มุด ซอง
อ าร ธงชาติ  ิ่งพิมพท่ีไดจา ารซื้อ นํ้าดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชนใน ํานั งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม  รวย
ดอ ไม ฯลฯ     
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วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี 
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน ไม คร ฟน ขาตั้งไม คร ฟน  ัว รง
ไฟฟ้า  ครื่องวัด ระ ไฟฟ้า  ครื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  ครื่องประจุไฟ ไมคลอยพรอม ครื่อง ง
ัญญาณ ฯลฯ

- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  ฟิว   ทปพัน ายไฟ  าย
ไฟฟ้า  ลอดไฟ  ลอดไฟฟ้า  ข็มขัดรัด ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า  วิตซ
ไฟฟ้า ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ  บร อร ฯลฯ
ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล   ชน  ดอ
ลํา พง ฮอรนลํา พง  ผงวงจร ผัง ดงวงจรตาง ๆ  ผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ

วั ดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบานงานครัว ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  มอ  ระทะ  ะละมัง ตะ ลิว  รอบ
รูป มีด ถัง ถาด  วนํ้า จานรอง ถวยชาม ชอน อม  ระจ
งา  องนํ้า ท่ีนอน  ระ ถน  ตาไฟฟ้า  ตานํ้ามัน  ตารีด  ครื่องบด
อา าร  ครื่องตีไขไฟฟ้า  ครื่องปิ้งขนมปัง  ระทะไฟฟ้า  มอ
ไฟฟ้ารวมถึง มอ ุงขาวไฟฟ้า  ระติ นํ้ารอน  ระติ นํ้า ข็ง ถัง

  ตา ตู ็บอุป รณดับ พลิง  ายยางฉีดนํ้า ถังขยะ บบขา
ตั้ง  ถังขยะ บบลอลา  อางลางจาน ถังนํ้า ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน ผงซั ฟอ   บู นํ้ายาดับ
ลิ่น  ปรง ไม วาด  ขง มุง ผาปูท่ีนอน ปลอ มอน  มอน ผา
ม ผาปู ตะ นํ้าจืดท่ีซื้อจา อ ชน 

    

วันท่ีพิมพ : 20/9/2564  13:18:54 นา : 68/98



วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทตางๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  ผน รือจานบันทึ ขอมูล ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน อุป รณบันทึ
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact,Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive)  ทปบันทึ
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง
มึ ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร  ระดาษตอ น่ือง  าย

ค บิล ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  นวยประมวล
ผล อารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ  ผง ป้นอั ขระ รือ ป้น
พิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board)  มม มรีชิป
 (MeMory Chip)  ชน Ram คัตซีทฟีด
ดอร (Cut Sheet Feeder)  มา  (Mouse) พริน ตอร  วิ
ตซิ่งบอ ซ (Printer Switching Box)  ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub)  ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ  (Card) 
ชน Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) 
ป็นตน  ครื่องอาน ละบันทึ ขอมูล บบตางๆ  ชน  บบดิ
ตต (Diskette)  บบฮารดดิ ต (Hard Disk)  บบซีดี

รอม (CD ROM)  บบออพพิคอล (Optical)  ป็นตน  รา
ตอร (Router) ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 19,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,800 บาท
ครุภัณฑ ํานั งาน

คา าอี้ทํางาน บบ ุม บาะ จํานวน 8,000 บาท

-  พื่อ ป็นคาจัดซื้อ าอี้ทํางาน บบ ุม บาะ จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 4,000 บาท ชนิดมีพนั พิง ูงปรับระดับได มีท่ีพั
ขน ราคาตามทองตลาด (นอ บัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ) คุณลั ษณะ ละรายละ อียดท่ี อบต. ํา นด      
     

คาตู ล็ ็บ อ าร บบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู ล็   บบ 2 บาน จํานวน 2
 ตูๆ ละ 5,900 บาท มีคุณ มบัติ ดังน้ี
 1) มีมือจับชนิดบิด
 2) มี ผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3) คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม (มอ .)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ํานั งบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)     
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 170,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ครง ารชวย ลือประชาชนผูไดรับความ ดือดรอน จํานวน 70,000 บาท

-  พื่อ ป็นคาใชจาย ครง ารใ ารชวย ลือประชาชนผูไดรับ
ความ ดือดรอนจา ภัยพิบัติรวมถึงผู ูงอายุ คนพิ าร ละผูดอย
อ า  ท่ีถู ทอดท้ิง ละขาดคนดู ล ใน ารจาย ป็น งิน รือ ิ่ง

ของท่ีใ ารชวย ลือ รือ พื่อ ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1)  พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจใ
องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

3) พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2560

4) ระ บียบ รมพัฒน ังคม ละ วั ดิ ารวาดวย าร ง คราะ
ครอบครัวผูมีรายไดนอย ละผูไรท่ีพึ่ง พ.ศ.2562

5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาท่ีขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ
.2560  ละ ไข พิ่ม ติม
6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี 6
 มิถุนายน 2559  รื่อง ซั ซอม นวทาง ารใชจายงบประมาณ พื่อ
ชวย ลือประชาชน รณี ิด าธารณภัยขององค รป ครอง วน
ทองถ่ิน
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  11   นา 68)
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ครง ารพัฒนาศั ยภาพ รง รียนผู ูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจาย ครง ารพัฒนาศั ยภาพ รง รียนผู ูงอายุ
พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ูงอายุในตําบล วยทราย
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1)  พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจใ
องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542              

3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

4)  นัง ือท่ี มท.0808.2/ว. 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563  รื่อง ซั
ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 2564 ของ
องค รป ครอง วนทองถ่ิน  
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  5   นา 64)
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ครง าร ง ริม ละพัฒนาอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจาย ครง าร ง ริม ละพัฒนาอาชีพใ ับ
ประชาชนในตําบล วยทราย  
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

    1)  พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ
.ศ. 2537 รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

    2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจ
ใ องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542              
    3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

    4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ุด ท่ี มท.0808.2/ว
. 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564  รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององค รป ครอง วนทอง
ถ่ิน  
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี 7  นา 65)      

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,158,020 บาท

งบบุคลากร รวม 1,264,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,264,020 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 650,220 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน ดือนขาราช าร พนั งาน วนทองถ่ิน  ละ งิน
ปรับปรุง งิน ดือนขาราช ารพนั งาน วนทองถ่ิน
ประจําปี จํานวน 3 อัตรา ดังน้ี
(1) ผูอํานวย าร องชาง (นั บริ ารงานชาง) ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา
(2) วิศว ร ยธา จํานวน 1 อัตรา
(3) นายชาง ยธา จํานวน 1 อัตรา      

วันท่ีพิมพ : 20/9/2564  13:18:54 นา : 73/98



งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถ่ิน จํานวน 21,300 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน วนตําบล  ชน  งิน พิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว,  งิน พิ่มตํา นงนิติ ร (พ.ต. .), 
งิน พิ่มตํา นงดานพั ดุ,  งิน พิ่มตามท่ี ฎ มาย ํา นด,  งินคา
ตอบ ทนราย ดือน ละ งินคาตอบ ทนพิ ศษราย ดือน ฯลฯ
 จํานวน 1 อัตรา ดังน้ี
(1) นายชาง ยธา จํานวน 1 อัตรา      

งินประจําตํา นง จํานวน 42,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงปลัด/รองปลัดฯ/ ัว นา วน
ราช าร ฯลฯ  จํานวน 1 อัตรา
(1) ผูอํานวย าร องชาง (นั บริ ารงานชาง) ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา      

คาตอบ ทนพนั งานจาง จํานวน 537,360 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจาง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนั งานจาง ฯลฯ จํานวน 3 อัตรา ดังน้ี

(1) ผูชวยนั จัด ารงานท่ัวไป จํานวน 2 อัตรา
(2) ผูชวยนายชาง ยธา  จํานวน 1 อัตรา      

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จํานวน 13,140 บาท

-  พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจาง  ชน  งิน พิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว จํานวน 1 อัตรา ดังน้ี
(1) ผูชวยนายชาง ยธา  จํานวน 1 อัตรา      
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งบด้าเนินงาน รวม 884,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,000 บาท
คาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน องค รป ครอง วน
ทองถ่ิน

จํานวน 114,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประ ยชน
องค รป ครอง วนทองถ่ิน  ชน  งินตอบ ทนผูปฏิบัติงานดาน
ารรั ษาความ จ็บปวยนอ วลาราช าร ละใน ยุด

ราช าร ( พทย พยาบาล ทันต พทย),  งินประ ยชนตอบ ทน
อื่น ป็น รณีพิ ศษ, คาตอบ ทนบุคคล รือคณะ รรม ารท่ีไดรับ
ตงตั้งตาม ฎ มายวาดวย ารจัดซื้อจัดจาง ละ ารบริ ารพั ดุ

ภาครัฐ, คาปวย าร อปพร., คาปวย ารอา มัครบริบาลทอง
ถ่ิน, คา มนาคุณ รรม าร อบคัด ลือ ฯ, คาตอบ ทนคณะ รรม
อบขอ ท็จจริงความรับผิดทางละ มิด, คาตอบ ทนคณะ
รรม าร อบ วนทางวินัย, คาตอบ ทน จา นาท่ีใน าร ลือ

ตั้ง ฯลฯ      

คา ชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ พนั งาน วนตําบลมี ิทธิ บิ คา ชา
บานตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบาน ของขา
ราช าร วนทองถ่ิน พ.ศ.2551  ไข พิ่ม ติม  ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12

 ตุลาคม 2559  รื่อง  ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบานของขาราช าร วนทองถ่ิน รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ
 ท่ี ี่ยวของ    

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา จํานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร   ชน ขา
ราช าร/พนั งาน/ลู จางประจํา ท่ีมี ิทธิได
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ จํานวน 200,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ   ชน คาจางท่ี
ปรึ ษา คาจางออ บบ, คารับรอง บบ, คาจางทําระบบ ผนท่ี
ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผู ชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง
ด มน website, จาง มา รงงานปฏิบัติงาน  ละคาจาง มา

งานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจ นาท่ีขององค ารบริ าร วนตําบล  ป็น
ตน     

คาธรรม นียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตางๆ  ชน คาธรรม นียมใน ารดํา นิน
คดี คาธรรม นียมใน ารรังวัด รือคาธรรม นียมอื่น ๆ  รณีท่ี อบ
ต. ไดใชบริ ารจา วนราช าร  รือรัฐวิ า ิจ  รือ อ ชน ฯลฯ

วันท่ีพิมพ : 20/9/2564  13:18:54 นา : 76/98



รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร  ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา
ชาท่ีพั  คาบริ ารจอดรถ  ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช นามบิน ท่ีจํา ป็นใน าร ดินทางไป
ราช ารของคณะผูบริ าร   มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล พนั งาน วนตําบล  ละพนั งานจาง  รือบุคคล คณะ
บุคคลท่ีไดรับอนุญาต รืออนุมัติใ ดินทางไปราช าร พื่อ
ประชุม  ฝึ อบรม  อบรม   ัมมนา  ดูงาน   รือไปติดตอ
ราช าร  
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จา นาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555  ละท่ี ไข พิ่ม ติมถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561

2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557      

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของนาย /รองนาย
ลขานุ ารนาย  ขาราช ารทองถ่ิน ลู จางประจํา พนั งานจาง
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คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม จํานวน 200,000 บาท

(รายจาย พื่อซอม ซมบํารุงรั ษา พื่อใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ)
-  พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน  พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ  ชนครุภัณฑ ํานั งาน ครุภัณฑยานพาน นะ ละ
ขน ง ครุภัณฑคอมพิว ตอร อาคาร ถานท่ีดิน ละ ิ่ง อ ราง รือ
ิ่งของ ครื่องใชใน ารปฏิบัติงาน อาทิ ทอระบายนํ้า รางระบาย

นํ้า ลํารางระบายนํ้า ท่ีรางระบายนํ้า ทอระบายนํ้า ดิม ต ั  ผุ
รอน อุดตัน รือมี ิ่ง ีดขวางทางนํ้า ถนนดินลู รัง รือ ิน

คลุ  ไ ลทางถนน ค ล. ไ ลทางถนนลาดยาง ท่ีชํารุด ป็น ลุม
บอถนนคอน รีต ริม ล็ รือถนนลาดยางมะตอย ท่ีชํารุด ต
ั  ทรุดตัว รือ ป็น ลุมบอ ฯลฯ  ป็นตน      

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วั ดุ ํานั งาน จํานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งานประ ภทตาง ๆ  ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  นัง ือ  ครื่องคิด ลขขนาด ล็   ครื่อง
จาะ ระดาษขนาด ล็  ท่ี ย็บ ระดาษขนาด ล็  ไมบรรทัด
ล็   รรไ ร   าอี้พลา ติ  ตรายาง พระบรมฉายา

ลั ษณ นาฬิ าตั้ง รือ ขวน ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น
ปลือง  ชน  ระดาษ  มึ  ดิน อ ปา า ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด  ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ  าว  บบพิมพ  มุด 
ซอง อ าร ธงชาติ  ิ่งพิมพท่ีไดจา ารซื้อ นํ้าดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชนใน ํานั งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม  รวย
ดอ ไม ฯลฯ      
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วั ดุ อ ราง จํานวน 200,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ รางตาง ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะ ลง จอบ  ิ่ว  ียม  ลื่อย ขวาน  บไ ไม  ทป
วัดระยะ  ครื่องวัดขนาด ล็   ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง  วานมือ  ถ
วม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ

- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน นํ้ามันทาไม ทิน นอร  ี ปูน
ซี มนต ทราย  ระ บื้อง  ัง ะ ี ตะปู  ล็ น  ปรงทา ี ปูน
ขาว ยางมะตอย ํา ร็จรูป อิฐ รือซี มนตบล็อ  ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล   ชน ทอนํ้า ละ
อุป รณประปา ทอตาง ๆ ทอนํ้าบาดาล ฯลฯ  
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วั ดุคอมพิว ตอร จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ประ ภทตางๆ ดังน้ี
- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน  ผน รือจานบันทึ ขอมูล ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน อุป รณบันทึ
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact,Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive)  ทปบันทึ
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง
มึ ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร  ระดาษตอ น่ือง  าย

ค บิล ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล  ชน  นวยประมวล
ผล อารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ  ผง ป้นอั ขระ รือ ป้น
พิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board)  มม มรีชิป
 (MeMory Chip)  ชน Ram คัตซีทฟีด
ดอร (Cut Sheet Feeder)  มา  (Mouse) พริน ตอร  วิ
ตซิ่งบอ ซ (Printer Switching Box)  ครื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub)  ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ  (Card) 
ชน Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) 
ป็นตน  ครื่องอาน ละบันทึ ขอมูล บบตางๆ  ชน  บบดิ
ตต (Diskette)  บบฮารดดิ ต (Hard Disk)  บบซีดี

รอม (CD ROM)  บบออพพิคอล (Optical)  ป็นตน  รา
ตอร (Router) ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

จัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ี ชนิด Network บบท่ี 1 จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร  รือ LED 
ี ชนิด Network  บบท่ี 1 (18  นา/นาที) จํานวน 1  ครื่อง

คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 600x600 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย
วา 18  นาตอนาที (ppm)

- มีความ ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18

  นาตอนาที (ppm)

-  ามารถพิมพ อ าร ลับ นาอัต นมัติได
- มี นวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอย วา 128 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface)  บบ USB 2.0  รือดี วา จํานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
บบ 10/100 Base-T  รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1

 ชอง  รือ  ามารถใชงานผาน ครือขายไร าย Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 150  ผน
-  ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal  ละ Custom

(ตาม ณฑราคา ลาง ละคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด าอุป รณ
ละระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563 ของ ระ

ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม) 

วันท่ีพิมพ : 20/9/2564  13:18:54 นา : 81/98



งานไฟฟ้าและประปา รวม 379,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ  ละอุป รณไฟฟ้าใน
ารซอม ซมบํารุงรั ษาไฟ อง ง วางทาง าธารณะใน ขต

พื้นท่ีความรับผิดชอบ 
มูท่ี 1-10 ประ ภทตาง ๆ ดังน้ี  

- ประ ภทวั ดุคงทน  ชน ไม คร ฟน ขาตั้งไม คร ฟน  ัว รง
ไฟฟ้า  ครื่องวัด ระ ไฟฟ้า  ครื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า   ครื่องประจุไฟ ไมคลอยพรอม ครื่อง ง
ัญญาณ ฯลฯ

- ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง  ชน  ฟิว   ทปพัน ายไฟ  าย
ไฟฟ้า  ลอดไฟ  ลอดไฟฟ้า  ข็มขัดรัด ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า  วิตซ
ไฟฟ้า ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ  บร อร ฯลฯ
- ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล   ชน  ดอ
ลํา พง ฮอรนลํา พง  ผงวงจร ผัง ดงวงจรตาง ๆ  ผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 179,000 บาท
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 179,000 บาท
คา อ ราง ิ่ง าธารณูป ภค

ครง ารติดตั้ง าไฟฟ้า อง วางบริ วณ นาม ด็ ลน มูท่ี 10 จํานวน 80,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจาง มาติดตั้ง าไฟฟ้า อง วางบริ วณ นาม
ด็ ลน  มูท่ี 10  จํานวน 4 ตน
รายละ อียดตาม บบ ปลนท่ี อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  พิ่ม ติม  ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ท่ี 2/2564 ลําดับท่ี 1  นา 15)
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ครง ารติดตั้ง าไฟ อง วางบริ วณ ย บานนายอดิศั ดิ์ อน ชื้อ 
มูท่ี 7

จํานวน 99,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาติดตั้ง าไฟ อง วางบริ วณ ย บานนายอดิ
ศั ดิ์  อน ชื้อ จํานวน 3 ตน
รายละ อียดตาม บบ ปลนท่ี อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  พิ่ม ติม  ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ท่ี 1/2564 ลําดับท่ี 5  นา 11)

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 50,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ครง าร มูบานปลอดถังขยะ จํานวน 50,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรม ครง าร มูบานปลอดถัง
ขยะ ใน มูบานตน บบ  
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจใ
องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542         

3) พระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาด ละความ ป็นระ บียบ รียบ
รอยของบาน มือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560

4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

5) ประ าศ ระทรวงม าดไทย  รื่อง  ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560

6)  นัง ือดวนท่ี ุด ท่ี มท.0808.2/ว. 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564

  รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี 2565 ขององค รป ครอง วนทองถ่ิน  
 ( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี 1  นา 128)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 65,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ครง ารจัดประชุมประชาคมตําบล ละ มูบาน จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดประชุมประชาคมตําบล ละ มู
บาน  มูท่ี 1-10  ี่ยว ับ ารจัดประชุมประชาคม ี่ยว ับ ารจัด
ทํา ผนพัฒนาตําบล  ผนชุมชน  ารจัดประชุมคณะ รรม าร าร
จัดทํา ผนทองถ่ิน  ารป้อง ัน ไขปัญ ายา พติด  รค
ระบาด ฯลฯ  ป็นตน 
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

    1)  พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ
.ศ. 2537 รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

    2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจ
ใ องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

    3)  ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

    4)  ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดิน
ทางไปราช ารของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 รวม ไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561

    5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจัดทํา ผนพัฒนา
ขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2548 รวม ไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561

    6)  นัง ือท่ี มท.0810.3/ว.2931 ลว.15 พ.ค. 2562  รื่อง ซั
ซอม นวทาง ารทบทวน ผนพัฒนาขององค รป ครอง วนทอง
ถ่ิน
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  2   นา 84)
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ครง ารป้อง ัน ละ ไขปัญ ายา พติด จํานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรม ครง ารป้อง ัน ละ ไข
ปัญ ายา พติด ในพื้นท่ี ี่ยว ับ ารรณรงค ประชา
ัมพันธ  ารอบรม ละ รางภูมิคุม ันใ ับ ด็ ละ ยาวชน  าร

คน าผูติดยา  ารบําบัดฟื้นฟูผูติดยา พติด  ารตรวจ า าร พ
ติด ฯลฯ  ป็นตน 
    -  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

    1)  พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ
.ศ. 2537 รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

    2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจ
ใ องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

    3)  ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

    4)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถ่ิน ดวนมา  ท่ี มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560

    5)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว
 1463 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561

    6)  นัง ือ รม ง รมิ ารป ครองทองถ่ิน ดวนท่ี ุด ท่ี มท
 0810.6/ว 3334 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2561

    7)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0810.6/ว 3188 ลงวัน
ท่ี 28 พฤษภาคม 2562

( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  3   นา 85)
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

ครง ารป้อง ัน ละ ไขปัญ ายา พติด จํานวน 15,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารอุด นุน ครง ารป้อง ัน ละ ไข
ปัญ ายา พติด อํา ภอ นอง ค จัง วัด ระบุรี ประจําปี 2565

  ศป.ป .อ. นอง ค จัง วัด ระบุรี ใ ับท่ีทํา ารป ครอง
อํา ภอ นอง ค 
- ตาม นัง ืออํา ภอ นอง ค ท่ี  บ 0318/ว 925 ลงวันท่ี 13

  ร ฎาคม 2564  รื่อง ขอรับ งินอุด นุน ประจําปีงบ
บประมาณ พ.ศ. 2565

( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  4   นา 85)  
     

วันท่ีพิมพ : 20/9/2564  13:18:54 นา : 86/98



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ครง าร ขงขัน ีฬาตําบลตอตานยา พติด จํานวน 40,000 บาท

-  พื่อ ป็นคาใชจายใน ารจัด าร ขงขัน ีฬาระดับตําบลตอตาน
ยา พติด  พื่อใ ยาวชน ละประชาชนท่ัวไปใ ความ นใจ ีฬา
ละ ารใช วลาวางใ ป็นประ ยชน  างไ ลยา พติด 

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1)  พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจใ
องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน
ขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ุด ท่ี มท.0808.2/ว. 3749

 ลว. 30 มิ.ย. 2564  รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี 2565 ขององค รป ครอง วนทองถ่ิน  
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  7   นา 93)

     

วันท่ีพิมพ : 20/9/2564  13:18:54 นา : 87/98



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ครง าร ง ริม ิจ รรมศา นา จํานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมทางศา นา  พื่อ ง ริม
ละทํานุบํารุงพระพุทธศา นาในวัน ําคัญตางๆ  ชน วันวิ าข

บูชา วันอา าฬ บูชา วันมาฆบูชา วัน ขาพรรษา ฯลฯ  ป็นตน 
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1)  พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจใ
องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน
ขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5547 ลงวันท่ี 28

  ันยายน 2561

5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ุด ท่ี มท.0808.2/ว. 3749

 ลว. 30 มิ.ย. 2564  รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี 2565 ขององค รป ครอง วนทองถ่ิน  
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี 3   นา 90) 
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ครง าร ง ริมประ พณีวันลอย ระทง จํานวน 30,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมวันลอย
ระทง ประจําปี 2565  พื่อ าร ง ริม ละ ืบ านประ พณี

วัฒนธรรมทองถ่ิน 
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1)  พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจใ
องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน
ขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5547 ลงวันท่ี 28

  ันยายน 2561

5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ุด ท่ี มท.0808.2/ว. 3749

 ลว. 30 มิ.ย. 2564  รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี 2565 ขององค รป ครอง วนทองถ่ิน  
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี 5  นา 91) 
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ครง าร ง ริมประ พณีวัน ง รานต รดนํ้าดํา ัวผู ูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมวัน ง รานต ละ าร อ
พระ จดียทราย ประจําปี 2565  พื่อ าร ง ริม ละ ืบ าน
ประ พณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  ชน พิธีถวายนํ้า งฆ รดนํ้าดํา ัวผู ูง
อายุ  อพระ จดียทราย ฯลฯ   ป็นตน 
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1)  พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจใ
องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน ารจัด
งาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร ขงขัน
ขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 5547 ลงวัน
ท่ี 28  ันยายน 2561

5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ุด ท่ี มท.0808.2/ว. 3749

 ลว. 30 มิ.ย. 2564  รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี 2565 ขององค รป ครอง วนทองถ่ิน 
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  1   นา 89 ) 
     

วันท่ีพิมพ : 20/9/2564  13:18:54 นา : 90/98



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,815,163 บาท

งบลงทุน รวม 2,815,163 บาท
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 2,815,163 บาท
คา อ ราง ิ่ง าธารณูป ภค

ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็  ายบานนาง ม มาย มู
ท่ี 2

จํานวน 300,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจาง มา อ รางถนนนคอน รีต ริม ล็   าย
บานนาง ม มาย  มูท่ี 2
ขนาด วาง  4.00  มตร ยาว 76  มตร  นา 0.15  มตร  รือคิด
ป็นพื้นท่ี ทคอน รีตไมนอย วา 304 ตาราง มตร  
พรอมวางทอระบายนํ้า 1 จุด
รายละ อียดตาม บบ ปลนท่ี อบต. ํา นด 
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  พิ่ม ติม  ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ท่ี 2/2564  ลําดับท่ี 2  นา 11)

ครง าร อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ พรอมวางทอระบายนํ้า 
ละรางระบายนํ้าฝาตะ รง ล็  มูท่ี 9

จํานวน 80,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มา อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ พรอม
วางทอระบายนํ้า ละรางระบายนํ้าฝาตระ รง ล็  
ผิวจราจร วางขนาด 2.80  มตร ขนาดยาว 21.00

  มตร  นา 0.15  มตร  พรอมลง ินคลุ ไ ลทางขางละ 0.50

  มตร 
รือตาม ภาพ ขตทางท่ี ลืออยู

รายละ อียดตาม บบ ปลนท่ี อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  พิ่ม ติม  ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ท่ี 2/2564  ลําดับท่ี 3  นา 5)
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ครง าร อ รางถนนดินลู รัง ายขางบานครูปอง มูท่ี 1 จํานวน 100,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจาง มา อ รางถนนดินลู รัง ายขางบานครูปอ
ง  มูท่ี 1 
ชวงท่ี 1 ขนาด วาง 3.00  มตร ยาว 54.00  มตร 
ชวงท่ี 2 ขนาด วาง 1.50  มตร ยาว 40.00  มตร
รายละ อียดตาม บบ ปลนท่ี อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
พิ่ม ติม  ปลี่ยน ปลง ครั้งท่ี 2/2564 ลําดับท่ี  1   นา  10)

ครง าร อ รางลานคอน รีต นาวัดบานยาง มูท่ี 10 จํานวน 400,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มา อ ราง ครง าร อ รางลานคอน รีต
นาวัดบานยาง  มูท่ี 10 

ความ วาง 20  มตร ยาว 30  มตร  นา 0.15  มตร
รายละ อียดตาม บบ ปลนท่ี อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  พิ่ม ติม  ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ท่ี 2/2564 ลําดับท่ี 6  นา 14)

ครง าร อ รางศาลาประชาคม มูท่ี 2 จํานวน 400,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางศาลาประชาคม  มูท่ี 2 ขนาด วาง 8
  มตร ยาว 20  มตร
รายละ อียดตาม บบ ปลนท่ี อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-565  พิ่ม ติม  ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ท่ี 2/2564 ลําดับท่ี 2   นา 5)

ครง าร อ รางศาลา อน ประ งค มูท่ี 4 จํานวน 420,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจาง มา อ ราง ครง าร อ รางศาลา อน
ประ งค  มูท่ี 4 ขนาด วาง 8  มตร ยาว 20  มตร
รายละ อียดตาม บบ ปลนท่ี อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  พิ่ม ติม  ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ท่ี 2/2564 ลําดับท่ี 3  นา 12)

ครง ารขยาย ขตประปาภูมิภาค บานนาง มร วรรณ ุทธิ์ มูท่ี 10 จํานวน 172,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจาง มา อ ราง ครง ารขยาย ขตประปา
ภูมิภาค บานนาง มร วรรณ ุทธิ์  มูท่ี 10 ความยาว 122  มตร
รายละ อียด บบ ปลนตามท่ี อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  พิ่ม ติม  ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ท่ี 2/2564 ลําดับท่ี 5  นา 13) 
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ครง ารวางทอขยาย ขตจํา นายนํ้าบริ วณ ายบาน ขมง มูท่ี 
5

จํานวน 393,163 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจาง มา อ ราง ครง ารวางทอขยาย ขต
จํา นายนํ้าบริ วณ ายบาน ขมง  มูท่ี 5 ตําบล วย
ทราย อํา ภอ นอง ค 
จัง วัด ระบุรี
ระยะทาง 650  มตร
รายละ อียดตาม บบ ปลนท่ี ารประปา วนภูมิภาค ขต 2
  ํา นด
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  พิ่ม ติม  ปลี่ยน
ปลง ลําดับท่ี 2  นา 16  )

ครง ารวางทอระบายนํ้าพรอมบอพั ขางศาลาธรรม ัง วชวัด วย
ทราย มูท่ี 3

จํานวน 100,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจาง มาวางทอระบายนํ้าพรอมบอพั ขางศาลา
ธรรม ัง วชวัด วยทราย ระยะทางรวม 37  มตร 
วางทอขนาด นผานศูนย ลาง 0.30  มตร พรอมบอพั
รายละ อียดตาม บบ ปลนท่ี อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
พิ่ม ติม  ปลี่ยน ปลง ครั้งท่ี 2/2564 ลําดับท่ี 1  นา 5)

คาปรับปรุงท่ีดิน ละ ิ่ง อ ราง

ครง ารปรับปรุง ะพาน ละทอระบายนํ้า บบ ี่ ลี่ยม (Box 

Culvert) มูท่ี 5 บริ วณลํา วย ายทาง ขาบานผูใ ญจันทร
จํานวน 450,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาจาง มา อ ราง ครง ารปรับปรุง ะพาน ละ
ทอระบายนํ้า บบ ี่ ลี่ยม (Box Culvert)  มูท่ี 5 บริ วณลํา วย
ายทาง ขาบานผูใ ญจันทร ขนาด วาง 4.00  มตร ยาว 17

  มตร ทอ ี่ ลี่ยม จํานวน 18 ทอน
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  พิ่ม ติม  ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ท่ี 2/2564  ลําดับท่ี 5  นา 13)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ครง ารจัด ารนํ้าตามปรัชญาของ ศรษฐ ิจพอ พียง (ธนาคารนํ้าใต
ดิน)

จํานวน 15,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรม ครง ารจัด ารนํ้าตาม
ปรัชญาของ ศรษฐ ิจพอ พียง (ธนาคารนํ้าใตดิน) ในพื้นท่ีของ
องค ารบริ าร วนตําบล วยทราย
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562

2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจใ
องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542

3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ อบรม
ละ ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

4)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ุด ท่ี มท.0808.2/ว. 3749

 ลว. 30 มิ.ย. 2564  รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี 2565 ขององค รป ครอง วนทองถ่ิน
 ( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ2561 - 2565 ลําดับท่ี 3  นา 121)
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ครง าร ง ริม ละ นับ นุน ศรษฐ ิจพอ พียงตาม นวพระราช
ดําริ

จํานวน 20,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ง ริม ละ นับ นุน ครง าร
ศรษฐ ิจพอ พียงตาม นวพระราชดําริของพระบาท ม ด็จพระ
จาอยู ัว ใ ับประชาชนในพื้นท่ีขององค ารบริ าร วนตําบล
วยทราย 

-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

    1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ
.ศ. 2537 รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

    2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจ
ใ องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

    3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

    4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ คาใชจายใน
ารจัดงาน  ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ขารวม าร
ขงขันขององค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

    5)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถ่ิน ดวนท่ี ุด ท่ี มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันท่ี 14  ิง าคม 2553

    6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ุด ท่ี มท.0808.2/ว
. 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564  รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององค รป ครอง วนทอง
ถ่ิน  
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  1   นา 120) 
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ครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน น่ืองมาจา พระราชดําริจา พระ
ราชดําริ ม ด็จ          
พระ นิษฐาธิราช จา รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม
ราช ุมารี

จํานวน 15,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรม ครง ารอนุรั ษพันธุ
รรมพืชอัน น่ืองมาจา พระราชดําริ ม ด็จ พระ นิษฐาธิราช
จา  รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ  ยามบรมราช ุมารี ใน
พื้นท่ีขององค ารบริ าร วนตําบล วยทราย 
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

    1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ
.ศ. 2537 รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

    2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจ
ใ องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

    3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

    4)  นัง ือ รม ง ริม ง ริม ารป ครองทองถ่ิน ดวนท่ี
ุด ท่ี มท 0891.4/ว 164 ลงวันท่ี 26 ม ราคม 2558

    5)  นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันท่ี 24  ร ฎาคม 2560

    6)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ุด ท่ี มท.0808.2/ว
. 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564  รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององค รป ครอง วนทอง
ถ่ิน  
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  6  นา 122)
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งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ครง ารอนุรั ษ ิ่ง วดลอม ละทรัพยา รธรรมชาติ จํานวน 10,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารฝึ อบรม ครง ารอนุรั ษ ิ่ง วด
ลอม ละทรัพยา รธรรมชาติ  
-  ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ  ละ
นัง ือ ั่ง าร ดังน้ี

    1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ
.ศ. 2537 รวม ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

    2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละข้ันตอน าร ระจายอํานาจ
ใ องค รป ครอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542         
    3) พระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาด ละความ ป็นระ บียบ
รียบรอยของบาน มือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560

    4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม ละ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

    5)  นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ุด ท่ี มท.0808.2/ว
. 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564  รื่อง ซั ซอม นวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององค รป ครอง วนทอง
ถ่ิน  
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  8   นา 131)
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาปรับปรุงท่ีดิน ละ ิ่ง อ ราง

ครง ารขุดลอ คลองวัชพืช ละ ิ่ง ีดขวางทางนํ้า มูท่ี 6 จํานวน 50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจาง มาขุดลอ คลองวัชพืช ละ ิ่ง ีดขวางทาง
นํ้า  มูท่ี 6  ขนาด วาง ฉลี่ย 6 - 10  มตร  ยาว 1,000  มตร ลึ
ฉลี่ย 2.00  มตร รายละ อียดตาม บบ ปลนท่ี อบต. ํา นด
( ผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  พิ่ม ติม  ปลี่ยน ปลง ครั้ง
ท่ี 2/2564 ลําดับท่ี 1  นา 6)
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