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ขอบัญญัต ิ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
 
 

 

ของ 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ี

อําเภอปราณบุร ีจังหวดัประจวบครีีขันธ 
 

 
 



 

 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
เรื่อง การตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 

  ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจําป 2564 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 และครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนายอําเภอปราณบุรีไดพิจารณาเห็นชอบใหตรา
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบรอยแลว นั้น 
 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 38 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   16  เดอืนกันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

 
(นายสังวร  มุงดี) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
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องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

เขต/อําเภอ ปราณบุรี    จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

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

99/9 หมู 4  ซอย-  ถนนรพช.  แขวง/ตําบล ปราณบุรี 

  เขต/อําเภอ ปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77120 
      

   

พ้ืนท่ี 55.00 ตารางกิโลเมตร 

   

ประชากรท้ังหมด 4,770 คน 

ชาย 2,334 คน 

หญิง 2,436 คน 

   

   

 ขอมูล ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 
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สวนที่ 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

     

           บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จะไดเสนอรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร

ทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง

สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 

          1. สถานะการคลัง 

              1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

                                ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

สถานะการเงิน ดังนี้ 

                   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 35,338,851.47 บาท 

                   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 70,735,532.36 บาท 

                   1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,160,101.73 บาท 

                   1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 

บาท 

                   1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 46,829.00 บาท 

               1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 

         2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

             2.1 รายรับจริง จํานวน 31,050,604.92 บาท ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร จํานวน 272,919.87 บาท 

 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนุญาต 

จํานวน 31,971.50 บาท 

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 260,755.45 บาท 

 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ

กิจการพาณิชย 

จํานวน 0.00 บาท 

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 89,766.97 บาท 

 หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,475,039.13 บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 11,920,152.00 บาท 
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               2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จํานวน 6,676,218.00  บาท 

               2.3 รายจายจริง จํานวน 29,627,589.89 บาท ประกอบดวย 
 งบกลาง จํานวน 7,124,513.00 บาท 
 งบบุคลากร จํานวน 9,955,628.00 บาท 
 งบดําเนินงาน จํานวน 4,251,578.31 บาท 
 งบลงทุน จํานวน 6,776,840.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,519,030.58 บาท 
 งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 

               2.4 รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 6,676,218.00 บาท 

               2.5 มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน 0.00 บาท 

               2.6 รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 

               2.7 รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
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 คําแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

1. รายรับ    

        

รายรับ 
รายรับจริง 

ป  2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

ประมาณการ 

ป 2565 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 272,919.87 518,000.00 262,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนุญาต 

31,971.50 133,500.00 84,900.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 260,755.45 275,900.00 285,900.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 89,766.97 13,000.00 11,500.00 

  หมวดรายไดจากทุน 0.00 500.00 700.00 

  รวมรายไดจัดเก็บเอง 655,413.79 940,900.00 645,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 18,475,039.13 22,059,100.00 21,855,000.00 

  รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรร

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

18,475,039.13 22,059,100.00 21,855,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 11,920,152.00 13,000,000.00 13,500,000.00 

  รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

11,920,152.00 13,000,000.00 13,500,000.00 

รวม 31,050,604.92 36,000,000.00 36,000,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
2. รายจาย 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

ประมาณการ 

ป 2565 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 7,124,513.00 7,940,700.00 8,528,700.00 

  งบบุคลากร 9,955,628.00 12,202,870.00 13,238,200.00 

  งบดําเนินงาน 4,251,578.31 7,536,630.00 6,739,700.00 

  งบลงทุน 6,776,840.00 7,200,000.00 5,935,600.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,519,030.58 1,119,800.00 1,557,800.00 

รวมจายจากงบประมาณ 29,627,589.89 36,000,000.00 36,000,000.00 
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สวนที่ 2 

ขอบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

        

      ดาน รวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,396,740 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,293,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 4,084,560 

  แผนงานสาธารณสุข 529,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 1,912,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 300,000 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 330,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 255,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,316,000 

  แผนงานการเกษตร 55,000 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 8,528,700 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 36,000,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

                แผนงานงบกลาง 
                       งาน 

งบกลาง รวม        งบ   
           
             
       งบกลาง 8,528,700 8,528,700 
           งบกลาง 8,528,700 8,528,700 
       รวม 8,528,700 8,528,700 
                    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

                       งาน 

งานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง 

งานควบคุมภายใน

และการตรวจสอบ

ภายใน 

รวม 
 งบ   
     
       

 งบบุคลากร 4,922,120 390,000 2,149,320 240,000 7,701,440 
     เงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,707,120 0 0 0 1,707,120 
     เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,215,000 390,000 2,149,320 240,000 5,994,320 
 งบดําเนินงาน 1,935,700 0 620,000 65,000 2,620,700 
     คาตอบแทน 597,700 0 90,000 35,000 722,700 
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    คาใชสอย 780,000 0 370,000 30,000 1,180,000 

     คาวัสดุ 230,000 0 120,000 0 350,000 
     คาสาธารณูปโภค 328,000 0 40,000 0 368,000 
 งบลงทุน 37,000 0 2,600 0 39,600 
     คาครุภัณฑ 37,000 0 2,600 0 39,600 
 งบเงินอุดหนุน 35,000 0 0 0 35,000 
     เงินอุดหนุน 35,000 0 0 0 35,000 
 รวม 6,929,820 390,000 2,771,920 305,000 10,396,740 
              แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                       งาน งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
รวม        งบ   

           
             
       งบบุคลากร 520,000 520,000 
           เงินเดือน (ฝายประจํา) 520,000 520,000 
       งบดําเนินงาน 773,000 773,000 
           คาตอบแทน 133,000 133,000 
           คาใชสอย 410,000 410,000 
           คาวัสดุ 230,000 230,000 
       รวม 1,293,000 1,293,000 
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แผนงานการศึกษา 

                       งาน 
งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับกอนวัย

เรียนและ

ประถมศกึษา 

รวม 
     งบ   
         
           

     งบบุคลากร 1,679,760 0 1,679,760 
         เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,679,760 0 1,679,760 
     งบดําเนินงาน 225,000 940,000 1,165,000 
         คาตอบแทน 55,000 0 55,000 
         คาใชสอย 100,000 307,000 407,000 
         คาวัสดุ 70,000 593,000 663,000 
         คาสาธารณูปโภค 0 40,000 40,000 
     งบลงทุน 17,000 0 17,000 
         คาครุภัณฑ 17,000 0 17,000 
     งบเงินอุดหนุน 0 1,222,800 1,222,800 
         เงินอุดหนุน 0 1,222,800 1,222,800 
     รวม 1,921,760 2,162,800 4,084,560 
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แผนงานสาธารณสุข 

                 งาน งานบริการ

สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน 

รวม 
       งบ   
           
             

       งบบุคลากร 204,000 204,000 
           เงินเดือน (ฝายประจํา) 204,000 204,000 
       งบดําเนินงาน 325,000 325,000 
           คาตอบแทน 120,000 120,000 
           คาใชสอย 95,000 95,000 
           คาวัสดุ 110,000 110,000 
       รวม 529,000 529,000 
                     

แผนงานสังคมสงเคราะห 
                       งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห 
รวม 

     งบ   
         
           

     งบบุคลากร 1,542,000 0 1,542,000 
         เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,542,000 0 1,542,000 
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งบดําเนินงาน 245,000 125,000 370,000 

         คาตอบแทน 95,000 0 95,000 
         คาใชสอย 90,000 125,000 215,000 
         คาวัสดุ 60,000 0 60,000 
     รวม 1,787,000 125,000 1,912,000 
                  แผนงานเคหะและชุมชน 

                       งาน 
งานไฟฟาและประปา รวม        งบ   

           
             
       งบเงินอุดหนุน 300,000 300,000 
           เงินอุดหนุน 300,000 300,000 
       รวม 300,000 300,000 
                    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

                       งาน งานสงเสริมและ

สนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน 

รวม 
       งบ   
           
             

       งบดําเนินงาน 330,000 330,000 
           คาใชสอย 330,000 330,000 
       รวม 330,000 330,000 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

                       งาน งานกีฬาและ

นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น 
รวม      งบ   

         
           
     งบดําเนินงาน 90,000 165,000 255,000 
         คาใชสอย 80,000 165,000 245,000 
         คาวัสดุ 10,000 0 10,000 
     รวม 90,000 165,000 255,000 
                  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                       งาน 
งานกอสราง รวม        งบ   

           
             
       งบบุคลากร 1,591,000 1,591,000 
           เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,591,000 1,591,000 
       งบดําเนินงาน 846,000 846,000 
           คาตอบแทน 290,000 290,000 
           คาใชสอย 140,000 140,000 
           คาวัสดุ 415,000 415,000 
           คาสาธารณูปโภค 1,000 1,000 
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งบลงทุน 5,879,000 5,879,000 
           คาครุภัณฑ 15,000 15,000 
           คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 5,864,000 5,864,000 
       รวม 8,316,000 8,316,000 
                    แผนงานการเกษตร 

                       งาน งานส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวม        งบ   

           
             
       งบดําเนินงาน 55,000 55,000 
           คาใชสอย 45,000 45,000 
           คาวัสดุ 10,000 10,000 
       รวม 55,000 55,000 
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ขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

                       โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติข้ึนไวโดยความ

เห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี และโดยอนุมัติของนายอําเภอปราณบุรี 

                ขอ 1 ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                ขอ 2 ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป 

                ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 36,000,000 บาท 

                ขอ 4 งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ท่ัวไป เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 36,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,396,740 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,293,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 4,084,560 

  แผนงานสาธารณสุข 529,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 1,912,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 300,000 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 330,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 255,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,316,000 

  แผนงานการเกษตร 55,000 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 8,528,700 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 36,000,000 
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                ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังนี้  

        งบ ยอดรวม 

รวมรายจาย 0 
         

                ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติให

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

                        ขอ 7 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
    
  ประกาศ ณ วันท่ี ...................................................................... 
   

 
   

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

  
                                                   (นายสังวร มุงดี) 

  
                                           ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

 

อนุมัติ  

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

 
(นายปรีดา สุขใจ) 

 
ตําแหนง นายอําเภอปราณบุรี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-18- 
 

รายงานประมาณการรายรับ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
                

  

รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

  หมวดภาษีอากร             

       ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 344,367.63 564.00 100,000.00 -100.00 % 0.00 

       ภาษีบํารุงทองท่ี 59,039.93 12,979.12 55,000.00 -27.27 % 40,000.00 

       ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 0.00 61,761.75 200,000.00 -69.00 % 62,000.00 

       ภาษีปาย 54,658.00 97,615.00 63,000.00 -4.76 % 60,000.00 

       อากรรังนกอีแอน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

  รวมหมวดภาษีอากร 558,065.56 272,919.87 518,000.00     262,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต             

       คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 950.60 921.50 500.00 60.00 % 800.00 

       คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 60.00 0.00 500.00 -80.00 % 100.00 

       คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00 

       คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00 

       คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจง 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
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สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,936.00 4,668.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

      คาธรรมเนียมเกีย่วกับการสงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
0.00 3,302.00 500.00 0.00 % 500.00 

      คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 630.00 670.00 8,000.00 -87.50 % 1,000.00 

      คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภา

ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00 

      คาธรรมเนียมอื่น ๆ 3,480.00 800.00 500.00 500.00 % 3,000.00 

      คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 6,600.00 2,000.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00 

      คาปรับการผิดสัญญา 1,900.00 0.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00 

      คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 
9,920.00 8,640.00 4,000.00 125.00 % 9,000.00 

      คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,623.00 1,770.00 1,700.00 0.00 % 1,700.00 

      คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่อง

ขยายเสียง 
0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00 

      คาใบอนุญาตอื่น ๆ 8,060.00 9,200.00 600.00 0.00 % 600.00 

 รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 39,159.60 31,971.50 133,500.00     84,900.00 

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน             

      คาเชาหรือบริการ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

      ดอกเบ้ีย 271,455.20 260,755.45 270,000.00 3.70 % 280,000.00 

      เงินปนผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00 

      คาตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00 
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     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

 รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 271,455.20 260,755.45 275,900.00     285,900.00 

  

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
            

      คาจําหนายเศษของ 67.00 753.00 500.00 0.00 % 500.00 

      คาขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง 8,500.00 87,300.00 10,000.00 -15.00 % 8,500.00 

      คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

      คาขายแบบพิมพและคํารอง 0.00 10.00 500.00 0.00 % 500.00 

      คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 600.00 65.00 900.00 -44.44 % 500.00 

      รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 5,560.00 1,638.97 600.00 66.67 % 1,000.00 

 รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 14,727.00 89,766.97 13,000.00     11,500.00 

 หมวดรายไดจากทุน             

      คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

      รายไดจากทุนอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200.00 

 รวมหมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 500.00     700.00 

 หมวดภาษีจัดสรร             

      ภาษีรถยนต 599,252.38 594,011.20 500,000.00 30.00 % 650,000.00 

      ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,775,305.66 7,223,767.04 8,200,000.00 -3.66 % 7,900,000.00 

      ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,280,040.55 2,309,063.29 3,200,000.00 -25.00 % 2,400,000.00 

      ภาษีธุรกิจเฉพาะ 270,085.16 268,536.33 358,000.00 -13.41 % 310,000.00 

      ภาษีสรรพสามิต 3,977,581.42 3,499,335.84 2,900,000.00 37.93 % 4,000,000.00 
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     ภาษีการพนัน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

      คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวา

ดวยปาไม 
0.00 0.00 200.00 400.00 % 1,000.00 

      คาภาคหลวงแร 52,985.90 38,312.73 49,200.00 1.63 % 50,000.00 

      คาภาคหลวงปโตรเลียม 25,597.29 31,012.70 40,000.00 -20.00 % 32,000.00 

      เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 0.00 0.00 700.00 42.86 % 1,000.00 

      คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
5,759,510.00 4,511,000.00 6,800,000.00 -4.41 % 6,500,000.00 

      ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

 รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,740,358.36 18,475,039.13 22,059,100.00     21,855,000.00 

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป             

      เงินอุดหนุนท่ัวไป 11,491,840.00 11,920,152.00 13,000,000.00 3.85 % 13,500,000.00 

 รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 11,491,840.00 11,920,152.00 13,000,000.00     13,500,000.00 

 รวมทุกหมวด 33,115,605.72 31,050,604.92 36,000,000.00     36,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
        

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  36,000,000   บาท  แยกเปน 
   

รายไดจัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 262,000 บาท 

  
ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน 40,000 บาท 

    -ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 62,000 บาท 

    -ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
ภาษีปาย จํานวน 60,000 บาท 

    -ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
อากรรังนกอีแอน จํานวน 100,000 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 84,900 บาท 

  
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 800 บาท 

    -ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท 

    -ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท 

    -ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,000 บาท 

    -ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนาย

อาหารหรือสะสมอาหาร 

จํานวน 1,000 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   
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คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ 

จํานวน 500 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท 

    -ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน 

จํานวน 2,000 บาท 

    -ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ จํานวน 3,000 บาท 

    -ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 6,000 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 2,000 บาท 

    -ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

จํานวน 9,000 บาท 

    -ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,700 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 200 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ จํานวน 600 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 285,900 บาท 

  
คาเชาหรือบริการ จํานวน 5,000 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
ดอกเบี้ย จํานวน 280,000 บาท 

    -ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
เงินปนผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ จํานวน 200 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   
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คาตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 200 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
รายไดจากทรัพยสินอ่ืน ๆ จํานวน 500 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 11,500 บาท 

  
คาจําหนายเศษของ จํานวน 500 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 8,500 บาท 

    -ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาเขียนแบบแปลน จํานวน 500 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาขายแบบพิมพและคํารอง จํานวน 500 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท 

    -ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จํานวน 1,000 บาท 

    -ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

 
หมวดรายไดจากทุน รวม 700 บาท 

  
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 500 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
รายไดจากทุนอ่ืน ๆ จํานวน 200 บาท 

    -ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,855,000 บาท 

  
ภาษีรถยนต จํานวน 650,000 บาท 

    -ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,900,000 บาท 

    -ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ จํานวน 2,400,000 บาท 

    -ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 310,000 บาท 

    -ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท 

    -ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
ภาษีการพนัน จํานวน 1,000 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม จํานวน 1,000 บาท 

    -ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท 

    -ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 32,000 บาท 

    -ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 1,000 บาท 

    -ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน 

จํานวน 6,500,000 บาท 

    -ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ จํานวน 10,000 บาท 

    -ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 13,500,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 13,500,000 บาท 

    -ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   
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รายงานประมาณการรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อําเภอปราณบุรี    จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
      

               รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

แผนงานงบกลาง             

งบกลาง             

  งบกลาง             

  งบกลาง             

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 136,116 111,044 155,000 0 % 155,000 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,106 6,153 15,700 0 % 15,700 

    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 150,000 150,000 -100 % 0 

    เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 4,835,100 5,110,000 5,500,000 0 % 5,500,000 

    เบ้ียยังชีพความพิการ 1,237,500 1,234,400 1,400,000 0 % 1,400,000 

    เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 104,500 118,000 135,000 11.11 % 150,000 

    เงินสํารองจาย 72,000 88,204 100,000 100 % 200,000 

    รายจายตามขอผูกพัน             

      
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 
0 0 0 100 % 450,000 
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      เงินเกษียณอายุราชการกอนกําหนด 0 0 0 100 % 350,000 

      
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพอบต.ปราณบุรี (สปสช.) 
82,134 83,412 125,000 -13.6 % 108,000 

      
(2) คาสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบลปราณบุรี 
144,800 0 0 100 % 200,000 

    
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น (กบท.) 
207,500 223,300 460,000 -100 % 0 

รวมงบกลาง 6,824,756 7,124,513 8,040,700     8,528,700 

รวมงบกลาง 6,824,756 7,124,513 8,040,700     8,528,700 

รวมงบกลาง 6,824,756 7,124,513 8,040,700     8,528,700 

รวมแผนงานงบกลาง 6,824,756 7,124,513 8,040,700     8,528,700 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป             

งานบริหารท่ัวไป             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายการเมือง)             

    
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
514,080 514,080 514,080 0 % 514,080 

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

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

    

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตร ีนายกองคการบริหารสวน

ตําบล 

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/

สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

1,022,400 1,022,400 1,022,400 0 % 1,022,400 

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,707,120 1,707,120 1,707,120     1,707,120 

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น 
2,222,470 2,256,390 2,643,150 -41.74 % 1,540,000 

    
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงาน

สวนทองถิ่น 
0 0 10,000 -100 % 0 

    เงินประจําตําแหนง 210,000 210,000 210,000 0 % 210,000 

    คาจางลูกจางประจํา 201,660 209,040 226,000 6.19 % 240,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 1,111,320 964,558 1,260,000 -12.7 % 1,100,000 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 126,360 103,870 140,000 -10.71 % 125,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,871,810 3,743,858 4,489,150     3,215,000 

รวมงบบุคลากร 5,578,930 5,450,978 6,196,270     4,922,120 

  งบดําเนินงาน             

  คาตอบแทน             

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
42,000 8,900 739,000 -32.34 % 500,000 

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,340 0 10,000 -50 % 5,000 

    คาเชาบาน 73,800 88,800 105,000 -42.86 % 60,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 
0 0 0 100 % 32,700 

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,400 9,200 28,000 -100 % 0 

รวมคาตอบแทน 135,540 106,900 882,000     597,700 

  คาใชสอย             

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ             

      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 145,033.59 103,606.1 450,000 -55.56 % 200,000 

    รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 42,145 65,981.48 100,000 0 % 100,000 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 26,572 0 0 0 % 0 

      

2.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน

ตําบล และลูกจาง อบต.ปราณบุรี 

8,580 0 0 0 % 0 

      
3.โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ 

พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ 
8,710 0 0 0 % 0 

      
4.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู

งานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
182,370 0 0 0 % 0 

      
7.โครงการ อบต.พบประชาชน (อบต.

เคล่ือนท่ี) 
32,082 0 0 0 % 0 

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 28,292 120,000 -16.67 % 100,000 

      
คาใชจายสําหรับการเลือกต้ังของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 300,000 0 % 300,000 
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โครงการจัดขบวนมหัศจรรยเมืองสาม

อาวฯ 
0 20,000 0 0 % 0 

      โครงการสงเสริมทองถิ่นปลอดทุจริต 0 0 15,000 0 % 15,000 

      โครงการสงเสริมทองถิ่นปลอดทุจริต 0 7,905 0 0 % 0 

      

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของ

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน สวน

ตําบลและลูกจาง อบต.ปราณบุรี 

0 0 15,000 0 % 15,000 

      
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
0 184,910 0 0 % 0 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,794.81 122,397.73 100,000 -50 % 50,000 

รวมคาใชสอย 516,287.4 533,092.31 1,100,000     780,000 

  คาวัสดุ             

    วัสดุสํานักงาน 44,224 15,485 40,000 0 % 40,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 26,400 0 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุงานบานงานครัว 12,730 16,720 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุกอสราง 4,770 4,275 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 15,800 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 71,270 62,870 400,000 -80 % 80,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 20,480 10,400 20,000 0 % 20,000 

รวมคาวัสดุ 179,874 125,550 550,000     230,000 

  คาสาธารณูปโภค             

    คาไฟฟา 287,909.48 284,751.42 280,000 0 % 280,000 
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    คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 16,597.33 23,565.12 25,000 -40 % 15,000 

    คาบริการโทรศัพท 3,686.7 3,973.04 7,500 33.33 % 10,000 

    คาบริการไปรษณีย 1,000 0 5,000 0 % 5,000 

    คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 10,931.26 11,524.94 12,500 4 % 13,000 

    
คาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต และคาธรรมเนียมท่ี

เกี่ยวของ 
0 0 0 100 % 5,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 320,124.77 323,814.52 330,000     328,000 

รวมงบดําเนินงาน 1,151,826.17 1,089,356.83 2,862,000     1,935,700 

  งบลงทุน             

  คาครุภัณฑ             

    ครุภัณฑสํานักงาน             

      2.จัดซ้ีอตูเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปด 9,000 0 0 0 % 0 

      

3.จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 

(ระบบ Inverter) ขนาดไมนอยกวา 

9,000 บีทียู พรอมติดต้ัง 

17,900 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือเกาอี้ 0 0 0 100 % 20,000 

      จัดซ้ือเกาอี้แบบมีพนักพิง 0 8,000 0 0 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 0 63,000 0 0 % 0 

      จัดซ้ือตูเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 0 20,000 0 0 % 0 

      จัดซ้ือโตะปฏิบัติงาน 0 16,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ             

      1.โครงการติดต้ังเครื่องกระจายเสียง 456,000 0 0 0 % 0 
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ทางไกลอัตโนมัติแบบไรสายประจํา

หมูบาน หมูท่ี 1 

      

2.โครงการติดต้ังเครื่องกระจายเสียง

ทางไกลอัตโนมัติแบบไรสายประจํา

หมูบาน หมูท่ี 2 

440,000 0 0 0 % 0 

      

3.โครงการติดต้ังเครื่องกระจายเสียง

ทางไกลอัตโนมัติแบบไรสายประจํา

หมูบาน หมูท่ี 3 

440,000 0 0 0 % 0 

      

4.โครงการติดต้ังเครื่องกระจายเสียง

ทางไกลอัตโนมัติแบบไรสายประจํา

หมูบาน หมูท่ี 4 

456,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการขยายเขตเสียงไรสายภายใน

เขตตําบลปราณบุรี 
0 232,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑงานบานงานครัว             

      1.จัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 19,000 0 0 0 % 0 

      2.จัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบเข็น 13,000 0 0 0 % 0 

      3.จัดซ้ือตูทํานํ้ารอนนํ้าเย็นแบบต้ังพ้ืน 5,900 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือตูทํานํ้ารอนนํ้าเย็นแบบต้ังพ้ืน 0 4,700 0 0 % 0 

      จัดซ้ือตูเย็น 0 12,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส             

      
1.จัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ

ชนิด LED ขาวดํา 
2,600 0 0 0 % 0 

      3.จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction 8,000 0 0 0 % 0 
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แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer) 

      
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน 
0 16,500 0 100 % 17,000 

      
จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา 

800 VA 
0 2,390 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 1,867,400 374,590 0     37,000 

รวมงบลงทุน 1,867,400 374,590 0     37,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น             

      

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ

รวมในการชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

0 0 33,000 -100 % 0 

      

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ

รวมในการชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

0 33,000 0 0 % 0 

    เงินอุดหนุนสวนราชการ             

      

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ

รวมในการชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

0 0 0 100 % 35,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 33,000 33,000     35,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 33,000 33,000     35,000 
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รวมงานบริหารท่ัวไป 8,598,156.17 6,947,924.83 9,091,270     6,929,820 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น 
0 0 0 100 % 390,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 0     390,000 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     390,000 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0     390,000 

งานบริหารงานคลัง             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น 
1,047,891 1,133,616 940,000 57.07 % 1,476,480 

    
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงาน

สวนทองถิ่น 
14,340 4,610 20,000 140 % 48,000 

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

    คาจางลูกจางประจํา 216,420 227,340 250,000 0.85 % 252,120 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 259,080 204,958 276,000 5.04 % 289,920 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 41,100 30,884 43,000 -5.12 % 40,800 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,620,831 1,643,408 1,571,000     2,149,320 

รวมงบบุคลากร 1,620,831 1,643,408 1,571,000     2,149,320 
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  งบดําเนินงาน             

  คาตอบแทน             

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 100 % 20,000 

    คาเชาบาน 30,000 30,000 40,000 0 % 40,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 
0 0 0 100 % 30,000 

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,050 6,600 20,000 -100 % 0 

รวมคาตอบแทน 37,050 36,600 70,000     90,000 

  คาใชสอย             

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ             

      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 22,130 31,463 30,000 0 % 30,000 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      1. คาใชจายเดินทางไปราชการ  0 100,724 160,000 -100 % 0 

      1. คาใชจายเดินทางไปราชการ                                      89,332 0 0 0 % 0 

      
2.การจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 
0 380,000 0 0 % 0 

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 160,000 

      
โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 
0 0 100,000 50 % 150,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,545.36 2,272.68 30,000 0 % 30,000 
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รวมคาใชสอย 118,007.36 514,459.68 320,000     370,000 

  คาวัสดุ             

    วัสดุสํานักงาน 21,218.7 38,056.35 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 200 % 30,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 30,990 22,520 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 11,840 21,310 20,000 0 % 20,000 

รวมคาวัสดุ 64,048.7 81,886.35 100,000     120,000 

  คาสาธารณูปโภค             

    คาบริการไปรษณีย 3,000 9,104 40,000 0 % 40,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 3,000 9,104 40,000     40,000 

รวมงบดําเนินงาน 222,106.06 642,050.03 530,000     620,000 

  งบลงทุน             

  คาครุภัณฑ             

    ครุภัณฑสํานักงาน             

      ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   0 23,100 0 0 % 0 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส             

      จัดซ้ือคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบท่ี 1 0 0 11,000 -100 % 0 

      
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน 
0 0 17,000 -100 % 0 
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จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 

ขาวดํา (18 หนา/นาที) 
0 0 0 100 % 2,600 

      ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  0 46,600 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 69,700 28,000     2,600 

รวมงบลงทุน 0 69,700 28,000     2,600 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,842,937.06 2,355,158.03 2,129,000     2,771,920 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น 
0 0 0 100 % 240,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 0     240,000 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     240,000 

  งบดําเนินงาน             

  คาตอบแทน             

    คาเชาบาน 0 0 0 100 % 30,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 
0 0 0 100 % 5,000 

รวมคาตอบแทน 0 0 0     35,000 

  คาใชสอย             

    รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม             
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เขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000 

รวมคาใชสอย 0 0 0     30,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0     65,000 

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0     305,000 

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,441,093.23 9,303,082.86 11,220,270     10,396,740 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น 
0 0 0 100 % 510,000 

    
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงาน

สวนทองถิ่น 
0 0 0 100 % 10,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 0     520,000 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     520,000 

  งบดําเนินงาน             

  คาตอบแทน             

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 55,800 120,000 -50 % 60,000 

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000 

    คาเชาบาน 0 0 0 100 % 70,000 
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รวมคาตอบแทน 0 55,800 120,000     133,000 

  คาใชสอย             

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ             

      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 50,000 

      

1.โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน

และอํานวยความสะดวกชวงเทศกาลป

ใหม 

7,800 0 0 0 % 0 

      
โครงการลอกคูคลองและแหลงนํ้า

ธรรมชาติ 
0 400,000 146,000 -31.51 % 100,000 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      

1.โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน

และอํานวยความสะดวกชวงเทศกาลป

ใหม 

4,500 0 0 0 % 0 

      

2.โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน

และอํานวยความสะดวกชวงเทศกาล

สงกรานต 

11,302 0 0 0 % 0 

      
3.โครงการอบรมอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน 
92,096 0 0 0 % 0 

      โครงการการแพทยฉุกเฉิน 0 0 100,000 -65 % 35,000 

      
โครงการขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย

จราจร 
0 0 20,000 0 % 20,000 

      โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต 0 0 50,000 0 % 50,000 
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อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

      

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

0 47,500 0 0 % 0 

      

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน

และอํานวยความสะดวกชวงเทศกาล

และวันสําคัญ 

0 11,302 0 0 % 0 

      

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน

และอํานวยความสะดวกชวงเทศกาล

และวันสําคัญ 

0 0 25,000 -100 % 0 

      

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน

และอํานวยความสะดวกชวงเทศกาล

และวันสําคัญ 

0 0 0 100 % 25,000 

      
โครงการรณรงคสวมหมวกกันน็อค 

100% 
0 0 10,000 0 % 10,000 

      
โครงการรณรงคสวมหมวกกันน็อค 

100% 
0 9,320 0 0 % 0 

      
โครงการใหความรูประชาชนเกี่ยวกับ

สาธารณภัย อัคคีภัย ดับเพลิง เบ้ืองตน 
0 0 30,000 -66.67 % 10,000 

      
โครงการอบรมใหความรูตอตานยาเสพ

ติด 
0 0 30,000 -66.67 % 10,000 

      
โครงการอบรมอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน 
0 0 100,000 -50 % 50,000 
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โครงการอบรมอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน 
0 37,310 0 0 % 0 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000 

รวมคาใชสอย 115,698 505,432 511,000     410,000 

  คาวัสดุ             

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 9,416 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุกอสราง 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 0 0 0 100 % 100,000 

    วัสดุเครื่องแตงกาย 0 24,396 53,000 -52.83 % 25,000 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 21,935 27,713 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 5,000 

    วัสดุอื่น 0 42,907 45,000 -88.89 % 5,000 

รวมคาวัสดุ 21,935 104,432 143,000     230,000 

รวมงบดําเนินงาน 137,633 665,664 774,000     773,000 

  งบลงทุน             

  คาครุภัณฑ             

    ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ             

      
1.โครงการติดต้ังกลองวงจรปด

จุดสําคัญในหมูบาน 
413,000 0 0 0 % 0 

      
2.โครงการติดต้ังกลองวงจรปด

จุดสําคัญในหมูบาน หมูท่ี 2 
264,000 0 0 0 % 0 



-42- 
 

      
โครงการติดต้ังกลองวงจรปดจุดสําคัญ

ในหมูบาน หมูท่ี 1 
0 262,000 0 0 % 0 

      
โครงการติดต้ังกลองวงจรปดจุดสําคัญ

ในหมูบาน หมูท่ี 3 
0 198,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑโรงงาน             

      จัดซ้ือเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ 0 6,200 0 0 % 0 

      จัดซ้ือเล่ือยวงเดือนไฟฟาแบบมือถือ 0 6,800 0 0 % 0 

    ครุภัณฑอื่น             

      จัดซ้ือเครื่องชารจแบตเตอรี่ 0 0 5,000 -100 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องเชื่อม INVERTER 0 0 7,000 -100 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องปมลม 0 0 7,000 -100 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องเล่ือยยนต 0 12,000 0 0 % 0 

      จัดซ้ือแทนตัดไฟเบอร 0 0 7,000 -100 % 0 

      จัดซ้ือปายไฟไซเรนสามเหล่ียม 0 19,795 0 0 % 0 

      จัดซ้ือเล่ือยโซยนต 0 0 15,000 -100 % 0 

      จัดซ้ือสวานไรสาย 0 0 7,000 -100 % 0 

      จัดซ้ือหัวฉีดนํ้าดับเพลิง 0 19,795 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 677,000 524,590 48,000     0 

รวมงบลงทุน 677,000 524,590 48,000     0 

รวมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 814,633 1,190,254 822,000     1,293,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 814,633 1,190,254 822,000     1,293,000 
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แผนงานการศึกษา             

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น 
320,640 429,900 779,000 25.92 % 980,880 

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

    คาตอบแทนพนักงานจาง 576,720 571,440 604,000 2.99 % 622,080 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 45,420 38,500 40,000 -13 % 34,800 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 984,780 1,081,840 1,465,000     1,679,760 

รวมงบบุคลากร 984,780 1,081,840 1,465,000     1,679,760 

  งบดําเนินงาน             

  คาตอบแทน             

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 

    คาเชาบาน 0 0 30,000 0 % 30,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 
0 0 0 100 % 20,000 

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 4,750 20,000 -100 % 0 

รวมคาตอบแทน 4,200 4,750 55,000     55,000 

  คาใชสอย             
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    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ             

      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 0 1,100 40,000 0 % 40,000 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      คาใชจายเดินทางไปราชการ 35,478 58,874 110,000 -54.55 % 50,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมคาใชสอย 35,478 59,974 160,000     100,000 

  คาวัสดุ             

    วัสดุสํานักงาน 17,670 18,525 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุงานบานงานครัว 18,370 18,098 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 0 8,150 13,000 53.85 % 20,000 

รวมคาวัสดุ 36,040 44,773 63,000     70,000 

รวมงบดําเนินงาน 75,718 109,497 278,000     225,000 

  งบลงทุน             

  คาครุภัณฑ             

    ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส             

      
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน 
0 0 17,000 0 % 17,000 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 17,000     17,000 

รวมงบลงทุน 0 0 17,000     17,000 
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รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,060,498 1,191,337 1,760,000     1,921,760 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา             

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      
3.โครงการสนับสนุนคาใชการบริหาร

สถานศึกษา 
49,500 207,880 0 0 % 0 

      
4.โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 
172,840 0 0 0 % 0 

      

5.โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (หนังสือเรียน 

ศพด.) 

2,800 0 0 0 % 0 

      

6.โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (อุปกรณการเรียน 

ศพด.) 

2,800 0 0 0 % 0 

      

7.โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (เครื่องแบบ

นักเรียน ศพด.) 

4,200 0 0 0 % 0 

      

8.โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียน ศพด.) 

6,020 0 0 0 % 0 

      โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการใน 0 0 10,000 0 % 10,000 
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและรวมกับ อปท.

อื่น 

      
โครงการสงเสริมเรยีนรูนอกสถานท่ี 

(ทัศนศึกษา ศพด.) 
0 0 10,000 0 % 10,000 

      

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ศพด.) 

0 0 12,000 0 % 12,000 

      

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คาวัสดุส่ือการ เรียนการ

สอน) 

0 0 51,000 33.33 % 68,000 

      

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (เครื่องแบบนักเรียน  

ศพด.) 

0 0 9,000 0 % 9,000 

      
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (หนังสือเรียน ศพด.) 
0 0 6,000 0 % 6,000 

      
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
0 0 147,000 22.45 % 180,000 

      
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (อุปกรณการเรียน ศพด.) 
0 0 12,000 0 % 12,000 

รวมคาใชสอย 238,160 207,880 257,000     307,000 

  คาวัสดุ             

    วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 528,000 

    คาอาหารเสริม (นม) 464,704 314,625.14 489,000 -100 % 0 
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    วัสดุกอสราง 0 12,520 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 4,630 7.99 % 5,000 

    วัสดุการศึกษา 29,988 29,613 30,000 0 % 30,000 

รวมคาวัสดุ 494,692 356,758.14 553,630     593,000 

  คาสาธารณูปโภค             

    คาไฟฟา 23,802.87 15,451.11 27,000 11.11 % 30,000 

    คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 0 0 8,000 -37.5 % 5,000 

    คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 0 5,000 0 % 5,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 23,802.87 15,451.11 40,000     40,000 

รวมงบดําเนินงาน 756,654.87 580,089.25 850,630     940,000 

  งบลงทุน             

  คาครุภัณฑ             

    ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร             

      
1.จัดซ้ือโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 

แบบ Smart TV 
13,000 0 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 13,000 0 0     0 

รวมงบลงทุน 13,000 0 0     0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนสวนราชการ             
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      เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,329,600 1,063,838 0 0 % 0 

      
อุดหนุนโรงเรียนบานหนองกา 

(โครงการสนับสนุนพัฒนาการศึกษา) 
0 0 101,400 0 % 101,400 

      
อุดหนุนโรงเรียนบานหนองกา (อาหาร

กลางวัน) 
0 0 352,000 7.95 % 380,000 

      
อุดหนุนโรงเรียนวัดนาหวย (โครงการ

สนับสนุนพัฒนาการศึกษา) 
0 0 101,400 0 % 101,400 

      
อุดหนุนโรงเรียนวัดนาหวย (อาหาร

กลางวัน) 
0 0 620,000 3.23 % 640,000 

รวมเงินอุดหนุน 1,329,600 1,063,838 1,174,800     1,222,800 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,329,600 1,063,838 1,174,800     1,222,800 

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,099,254.87 1,643,927.25 2,025,430     2,162,800 

รวมแผนงานการศึกษา 3,159,752.87 2,835,264.25 3,785,430     4,084,560 

แผนงานสาธารณสุข             

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข             

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      
1.โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา 
55,175 0 0 0 % 0 

      
2.โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs 

ประชารัฐ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย
7,620 0 0 0 % 0 
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ในชุมชน 

      

โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs 

ประชารัฐ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย

ในชุมชน 

0 2,760 0 0 % 0 

      

โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs 

ประชารัฐ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย

ในชุมชน 

0 0 15,000 -100 % 0 

      

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง

นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

0 59,810 0 0 % 0 

      

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง

นางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

0 0 70,000 -100 % 0 

      

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู

ในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID) และการจัดทําหนากาก

อนามัยเพ่ือการปองกันตนเอง 

0 10,193 0 0 % 0 

      รายจายเพ่ือเบิกจายคาดําเนินการ 0 0 90,000 -100 % 0 
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กําจัดขยะมูลฝอย 

รวมคาใชสอย 62,795 72,763 175,000     0 

  คาวัสดุ             

    วัสดุงานบานงานครัว 0 0 400,000 -100 % 0 

    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 47,775 28,735 60,000 -100 % 0 

รวมคาวัสดุ 47,775 28,735 460,000     0 

รวมงบดําเนินงาน 110,570 101,498 635,000     0 

  งบลงทุน             

  คาครุภัณฑ             

    ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง             

      จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย 0 0 2,400,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑการเกษตร             

      จัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน 0 0 59,000 -100 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 2,459,000     0 

รวมงบลงทุน 0 0 2,459,000     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 110,570 101,498 3,094,000     0 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น 
0 0 0 100 % 204,000 
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รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 0     204,000 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     204,000 

  งบดําเนินงาน             

  คาตอบแทน             

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 0 100 % 120,000 

รวมคาตอบแทน 0 0 0     120,000 

  คาใชสอย             

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ             

      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 10,000 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      

โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs 

ประชารัฐ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย

ในชุมชน 

0 0 0 100 % 15,000 

      

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง

นางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

0 0 0 100 % 60,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000 

รวมคาใชสอย 0 0 0     95,000 
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  คาวัสดุ             

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 0 0 0 100 % 10,000 

    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 100 % 100,000 

รวมคาวัสดุ 0 0 0     110,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0     325,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0     529,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 110,570 101,498 3,094,000     529,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห             

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น 
775,980 743,093 1,050,000 40.95 % 1,480,000 

    
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงาน

สวนทองถิ่น 
14,340 3,330 20,000 0 % 20,000 

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

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 832,320 788,423 1,112,000     1,542,000 

รวมงบบุคลากร 832,320 788,423 1,112,000     1,542,000 

  งบดําเนินงาน             

  คาตอบแทน             

    คาเชาบาน 36,000 36,000 45,000 0 % 45,000 
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    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 
0 0 0 100 % 50,000 

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,650 28,600 50,000 -100 % 0 

รวมคาตอบแทน 43,650 64,600 95,000     95,000 

  คาใชสอย             

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ             

      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 19,800 16,500 20,000 0 % 20,000 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 30,008 0 0 0 % 0 

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 66,900 100,000 -50 % 50,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,880 7,000 20,000 0 % 20,000 

รวมคาใชสอย 54,688 90,400 140,000     90,000 

  คาวัสดุ             

    วัสดุสํานักงาน 19,853 24,523 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 4,400 0 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 6,810 19,880 20,000 0 % 20,000 

รวมคาวัสดุ 31,063 44,403 60,000     60,000 
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  คาสาธารณูปโภค             

    คาบริการไปรษณีย 6,000 0 0 0 % 0 

รวมคาสาธารณูปโภค 6,000 0 0     0 

รวมงบดําเนินงาน 135,401 199,403 295,000     245,000 

  งบลงทุน             

  คาครุภัณฑ             

    ครุภัณฑสํานักงาน             

      
1.จัดซ้ือโตะพับเอนกประสงคหนาไฟ

เบอร 
29,900 0 0 0 % 0 

      
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 

ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู 
0 28,000 0 0 % 0 

      จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอี้ 0 0 7,000 -100 % 0 

      
จัดซ้ือโตะเอนกประสงคหนาเหล็ก (โตะ

กลม) 
0 29,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร             

      1.จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียรโปรเจคเตอร 28,200 0 0 0 % 0 

      

จัดซ้ือจอสกรีน สําหรับฉายภาพ

โปรเจคเตอร แบบมือดึง แขวนเพดาน 

ขนาดไมนอยกวา 120 น้ิว 

0 3,900 0 0 % 0 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส             

      
1.จัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card Reader) 
2,100 0 0 0 % 0 



-55- 
 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน 
0 16,500 0 0 % 0 

      
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน 
0 0 17,000 -100 % 0 

      
สแกนเนอร  สําหรบังานเก็บเอกสาร

ระดับศูนยบริการ แบบท่ี 1 
0 17,900 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 60,200 95,300 24,000     0 

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง             

    คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค             

      
โครงการกอสรางทางลาดศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอาย ุ
0 0 130,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 
0 295,000 0 0 % 0 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 295,000 130,000     0 

รวมงบลงทุน 60,200 390,300 154,000     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห 1,027,921 1,378,126 1,561,000     1,787,000 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห             

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      
โครงการเยีย่มเยือนผูสูงอายุ คนพิการ 

ผูดอยโอกาศ 
19,380 0 0 0 % 0 
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โครงการเยี่ยมเยือนผูสูงอายุ คนพิการ 

ผูดอยโอกาส 
0 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการเยี่ยมเยือนผูสูงอายุ คนพิการ 

ผูดอยโอกาส 
0 0 10,000 -100 % 0 

      โครงการโรงเรียนผูสูงอาย ุ 99,380 7,500 0 100 % 100,000 

      โครงการโรงเรียนผูสูงอาย ุ 0 0 100,000 -100 % 0 

      
โครงการอบรมใหความรูผูดูแลคนพิการ 

ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 
0 0 5,000 -100 % 0 

      
โครงการอบรมใหความรูผูดูแลคนพิการ 

ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 
0 0 0 100 % 5,000 

รวมคาใชสอย 118,760 7,500 115,000     125,000 

รวมงบดําเนินงาน 118,760 7,500 115,000     125,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 118,760 7,500 115,000     125,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 1,146,681 1,385,626 1,676,000     1,912,000 

แผนงานเคหะและชุมชน             

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น 
256,515 382,920 874,600 -100 % 0 

    
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงาน

สวนทองถิ่น 
0 0 20,000 -100 % 0 
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    เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 -100 % 0 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 554,760 569,146 591,000 -100 % 0 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 50,520 38,913 40,000 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 861,795 990,979 1,567,600     0 

รวมงบบุคลากร 861,795 990,979 1,567,600     0 

  งบดําเนินงาน             

  คาตอบแทน             

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
215,250 229,700 200,000 -100 % 0 

    คาเชาบาน 0 4,000 60,000 -100 % 0 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 30,000 -100 % 0 

รวมคาตอบแทน 215,250 233,700 290,000     0 

  คาใชสอย             

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ             

      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  6,810 40,000 40,000 -100 % 0 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 19,360 13,798 50,000 -100 % 0 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 31,418.02 18,140 50,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 57,588.02 71,938 140,000     0 
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  คาวัสดุ             

    วัสดุสํานักงาน 9,255 11,960 20,000 -100 % 0 

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 199,825 199,565 200,000 -100 % 0 

    วัสดุกอสราง 97,500 97,500 100,000 -100 % 0 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 9,600 0 20,000 -100 % 0 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 49,510.41 35,880 49,000 -100 % 0 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -100 % 0 

    วัสดุคอมพิวเตอร 4,890 27,100 30,000 -100 % 0 

    วัสดุสํารวจ 0 0 5,000 -100 % 0 

รวมคาวัสดุ 370,580.41 372,005 434,000     0 

  คาสาธารณูปโภค             

    คาบริการไปรษณีย 0 0 1,000 -100 % 0 

รวมคาสาธารณูปโภค 0 0 1,000     0 

รวมงบดําเนินงาน 643,418.43 677,643 865,000     0 

  งบลงทุน             

  คาครุภัณฑ             

    ครุภัณฑสํานักงาน             

      จัดซ้ือเกาอี้ปฏิบัติงาน 0 0 13,500 -100 % 0 

      จัดซ้ือโตะปฏิบัติงาน 0 0 5,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง             

      จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเชล) 0 718,000 0 0 % 0 
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    ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส             

      

1.จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 

(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด 

A3 

6,550 0 0 0 % 0 

      
2.จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction 

ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 
17,000 0 0 0 % 0 

      
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล 
0 0 22,000 -100 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 23,550 718,000 40,500     0 

รวมงบลงทุน 23,550 718,000 40,500     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,528,763.43 2,386,622 2,473,100     0 

งานไฟฟาและประปา             

  งบลงทุน             

  คาครุภัณฑ             

    ครุภัณฑกอสราง             

      1.จัดซ้ือเครื่องตบดิน 21,000 0 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 21,000 0 0     0 

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง             

    คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค             

      
คาจางออกแบบ จางควบคุมงานท่ีจาย

ใหแกเอกชนหรือนิติบุคคล 
0 0 100,000 -100 % 0 

      คาชดเชยการปรับราคา (คา K) 0 0 99,000 -100 % 0 
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โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน 

นายสมวงศ - หนองกระจับ หมูท่ี 1 
0 0 484,000 -100 % 0 

      
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบาน

นางแปว หมูท่ี 3 
0 0 387,000 -100 % 0 

      
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยสนาม

กีฬาหนองจอม หมูท่ี 4 
0 0 322,000 -100 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายหนองกาหลวง หมูท่ี 1 
0 824,000 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายถนนบานหัวทุง - บานนาย

สากล หมูท่ี 3 

319,000 0 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานนางฉลวย - บานนาง

จอก หมูท่ี 2 

304,000 0 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานนายชุน - บานนายเกี้ยน 

หมูท่ี 4 

177,000 0 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานนายประจักษ - บานนาย

วินัย หมูท่ี 2 

0 610,000 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานนายวัตร(โรงอิฐ) หมูท่ี 3  
0 275,000 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานอูชางตะ หมูท่ี 7 
0 340,000 0 0 % 0 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายไบโอดีเซล หมูท่ี 7 
158,000 0 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายหนองกาหลวง ชวงท่ี 2 หมูท่ี 

1 

0 200,000 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายหลังโรงเรียนบานหนองกา 

หมูท่ี 7 

0 740,160 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนลูกรังสายบาน

นายกาวิล - บานนายพนม หมูท่ี 4 
94,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริม 

เหล็ก สํานักงาน อบต. 
0 0 650,000 -100 % 0 

      
โครงการกอสรางโรงจอดรถยนต หมูท่ี 

4 
0 475,000 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางลานเอนกประสงค 

คสล. (ดานหลัง อบต.) 
0 0 692,500 -100 % 0 

      
โครงการกอสรางหองเก็บวัสดุหลังฉาง

ขาว หมูท่ี 7 
682,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางหองนํ้าลาน

เอนกประสงค หมูท่ี 7 
94,000 0 0 0 % 0 

      

โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากหนองกานอย - โรงเรยีน

เมืองปราณบุรี หมูท่ี 2 

0 348,000 0 0 % 0 

      โครงการซอมแซมหองนํ้าศาลาหมูบาน 0 48,000 0 0 % 0 
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ลุมโพธ์ิ หมูท่ี 4 

      
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กทางเขาสาย 6 หมูท่ี 7 
139,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอย

บานนายประมวล - ชางบอล หมูท่ี 4 
0 0 173,000 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย

บานนายจําป - บานนาพะเนียด หมูท่ี 

4 

217,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย

บานนายมานิตย - ดอนมะกอก หมูท่ี 1 
469,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย

บานนายอิ้ว หมูท่ี 1 
383,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายไร

นายสัมพันธ หมูท่ี 7 
0 0 493,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากศาลา - 

บานผูใหญสุพล หมูท่ี 2 
111,000 0 0 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังตอจากเดิม

สายบานนายทร(ขามทุง) - บานนาง

แปว หมูท่ี 3 

0 205,000 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายขาง

บานนางเอื้อมพร หมูท่ี 3 
0 0 114,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบาน

นายตอง หมูท่ี 2 
90,000 0 0 0 % 0 

      โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค 296,000 0 0 0 % 0 



-63- 
 

หมูบานนาหวย หมูท่ี 3 

      

โครงการวางทอระบบระบายนํ้าพรอม

บอพัก คสล. สายหนาบานนายอุทิศ 

หมูท่ี 4 

204,000 0 0 0 % 0 

      

โครงการวางทอระบบระบายนํ้าพรอม

บอพัก คสล.สายถนนหลังวัดนาหวย 

หมูท่ี 4 

0 398,000 0 0 % 0 

      

โครงการวางทอระบบระบายนํ้าพรอม

บอพัก คสล.สายบานนายกาวิล - หลัง

โรงอฐิ หมูท่ี 4 

0 220,000 0 0 % 0 

      
โครงการวางทอระบายนํ้า สายบาน

นายสมบูรณ - เขตรถไฟ หมูท่ี 2 
0 0 489,000 -100 % 0 

      

โครงการวางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก 

คสล. สายบานนางสุนันท ทองจุย หมูท่ี 

3 

202,000 0 0 0 % 0 

      

โครงการวางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก 

คสล. สายบานนายเสนาะ - บานนาย

ประเทือง หมูท่ี 7 

349,000 0 0 0 % 0 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 4,288,000 4,683,160 4,003,500     0 

รวมงบลงทุน 4,309,000 4,683,160 4,003,500     0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนสวนราชการ             
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      เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 422,192.58 0 0 % 0 

    เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ             

      
โครงการขยายเขตไฟฟาขึ้นจุดชมวิวเขา

นาหวย หมูท่ี 3 
0 0 0 100 % 300,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 422,192.58 0     300,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 422,192.58 0     300,000 

รวมงานไฟฟาและประปา 4,309,000 5,105,352.58 4,003,500     300,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,837,763.43 7,491,974.58 6,476,600     300,000 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน             

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน             

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      
โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
0 0 10,000 0 % 10,000 

      
โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียง

เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
9,180 0 0 0 % 0 

      
โครงการครอบครัวแรลล่ีและแหลง

เรียนรูทองถิ่น 
0 0 10,000 0 % 10,000 

      โครงการพัฒนาทักษะหลากอาชีพ 0 0 100,000 0 % 100,000 

      โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 0 0 5,000 0 % 5,000 
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องคกรชุมชนตําบลปราณบุรี 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

องคกรชุมชนตําบลปราณบุรี 
5,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ

ตําบลปราณบุรี 
195,190 0 0 0 % 0 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ

ตําบลปราณบุรี 
0 0 150,000 -33.33 % 100,000 

      โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน 0 0 5,000 0 % 5,000 

      โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน 5,680 0 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมพัฒนาทักษะหลาก

อาชีพ 
64,005 54,885 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ

สตรีและแกนนําหมูบาน 
0 0 300,000 -66.67 % 100,000 

      
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ

สตรีและแกนนําหมูบาน 
349,240 0 0 0 % 0 

รวมคาใชสอย 628,295 54,885 580,000     330,000 

รวมงบดําเนินงาน 628,295 54,885 580,000     330,000 

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 628,295 54,885 580,000     330,000 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 628,295 54,885 580,000     330,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             

งานกีฬาและนันทนาการ             

  งบดําเนินงาน             



-66- 
 

  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      
โครงการจัดการแขงขันกีฬาประจํา

ตําบล 
0 0 30,000 16.67 % 35,000 

      โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 44,980 49,899 0 100 % 45,000 

รวมคาใชสอย 44,980 49,899 30,000     80,000 

  คาวัสดุ             

    วัสดุกีฬา 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมคาวัสดุ 0 0 10,000     10,000 

รวมงบดําเนินงาน 44,980 49,899 40,000     90,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 44,980 49,899 40,000     90,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน             

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 50,000 -20 % 40,000 

      โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 0 0 80,000 -43.75 % 45,000 

      โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 79,658 0 0 0 % 0 

      โครงการจัดงานวันลอยกระทง 49,700 49,900 0 0 % 0 

      โครงการสงเสริมกิจกรรม วัน 0 0 10,000 0 % 10,000 
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เขาพรรษา 

      โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเขาพรรษา 9,345 0 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

โรงเรียนวิถีพุทธ 
30,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนวิถีพุทธ 
0 0 30,000 0 % 30,000 

      
โครงการอบรมธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
0 0 40,000 0 % 40,000 

      
โครงการอบรมธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
40,000 0 0 0 % 0 

รวมคาใชสอย 208,703 49,900 210,000     165,000 

รวมงบดําเนินงาน 208,703 49,900 210,000     165,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 208,703 49,900 210,000     165,000 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 253,683 99,799 250,000     255,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

งานกอสราง             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น 
0 0 0 100 % 900,000 

    
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงาน

สวนทองถิ่น 
0 0 0 100 % 6,000 
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    เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 620,000 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 23,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 0     1,591,000 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     1,591,000 

  งบดําเนินงาน             

  คาตอบแทน             

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 0 100 % 200,000 

    คาเชาบาน 0 0 0 100 % 60,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 
0 0 0 100 % 30,000 

รวมคาตอบแทน 0 0 0     290,000 

  คาใชสอย             

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ             

      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 40,000 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000 

รวมคาใชสอย 0 0 0     140,000 
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  คาวัสดุ             

    วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 200,000 

    วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 80,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 20,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 0 0 0 100 % 50,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 10,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 100 % 30,000 

    วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 5,000 

รวมคาวัสดุ 0 0 0     415,000 

  คาสาธารณูปโภค             

    คาบริการไปรษณีย 0 0 0 100 % 1,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 0 0 0     1,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0     846,000 

  งบลงทุน             

  คาครุภัณฑ             

    ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส             

      
จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction 

เลเซอร หรือ LED สี 
0 0 0 100 % 15,000 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 0     15,000 

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง             
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    คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ             

      
คาจางออกแบบ จางควบคุมงานท่ีจาย

ใหแกเอกชนหรือนิติบุคคล 
0 0 0 100 % 15,000 

      
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขาง

สนามกีฬาหนองจอม ชวงท่ี 2 หมูท่ี 4 
0 0 0 100 % 200,000 

      
โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน

นายกรชัย - ถนน รพช. หมูท่ี 4 
0 0 0 100 % 583,000 

      
โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน

นายผดุง - บอสุนทร หมูท่ี 7 
0 0 0 100 % 424,000 

      
โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน

นายมานิตย - ดอนมะกอก หมูท่ี 1 
0 0 0 100 % 508,000 

      
โครงการกอสรางถนน คสล. สายศาลา

หมูบาน - บานผูใหญพล หมูท่ี 2 
0 0 0 100 % 414,000 

      
โครงการกอสรางถนน คสล.สายบาน

นางปราณี -  นางมณฑาทิพย หมูท่ี 3 
0 0 0 100 % 212,000 

      
โครงการกอสรางถนน คสล.สายบาน

นางแอว หมูท่ี 3 
0 0 0 100 % 517,000 

      
โครงการกอสรางถนน คสล.สายบาน

นายปราโมทย - บานนางเฉลิม หมูท่ี 7 
0 0 0 100 % 987,000 

      

โครงการกอสรางทางระบายนํ้าพรอม

ฝาครอบศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 

0 0 0 100 % 138,000 

      
โครงการขยายเขตประปาบานนาย

มนตรี - บาน ร.ต.ต.จรวย หมูท่ี 4 
0 0 0 100 % 200,000 
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โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอย

บานนางมล - สุดสาย หมูท่ี 2 
0 0 0 100 % 550,000 

      
โครงการขยายเขตประปาสายบานนาย

มานิตย - บานนางมณีมนต หมูท่ี 1 
0 0 0 100 % 430,000 

      

โครงการขยายไหลทาง คสล. สาย

หนองกระจับ - บานนายบรรพต หมูท่ี 

1 

0 0 0 100 % 671,000 

    คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)             

      
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา 

K) 
0 0 0 100 % 15,000 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 0 0     5,864,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0     5,879,000 

รวมงานกอสราง 0 0 0     8,316,000 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     8,316,000 

แผนงานการเกษตร             

งานสงเสริมการเกษตร             

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      1.โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 9,195 0 0 0 % 0 

      
2.โครงการปองกันและกําจัดศัตรู

มะพราว(หนอนหัวดํา) 
7,080 0 0 0 % 0 
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      โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 0 9,193.2 0 0 % 0 

      โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 0 0 15,000 -100 % 0 

      

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

0 0 15,000 -100 % 0 

      โครงการอนุรักษพิทักษส่ิงแวดลอม 0 15,000 0 0 % 0 

      โครงการอนุรักษพิทักษส่ิงแวดลอม 0 0 15,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 16,275 24,193.2 45,000     0 

  คาวัสดุ             

    วัสดุการเกษตร 33,170 0 10,000 -100 % 0 

รวมคาวัสดุ 33,170 0 10,000     0 

รวมงบดําเนินงาน 49,445 24,193.2 55,000     0 

  งบลงทุน             

  คาครุภัณฑ             

    ครุภัณฑการเกษตร             

      
จัดซ้ือเครื่องพนยาแบบใชแรงดัน

ของเหลวชนิดต้ังพ้ืน 
0 16,500 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 16,500 0     0 

รวมงบลงทุน 0 16,500 0     0 

รวมงานสงเสริมการเกษตร 49,445 40,693.2 55,000     0 

งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ             
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  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกยีรติ 0 0 0 100 % 15,000 

      

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

0 0 0 100 % 15,000 

      โครงการอนุรักษพิทักษส่ิงแวดลอม 0 0 0 100 % 15,000 

รวมคาใชสอย 0 0 0     45,000 

  คาวัสดุ             

    วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000 

รวมคาวัสดุ 0 0 0     10,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0     55,000 

รวมงานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 0 0 0     55,000 

รวมแผนงานการเกษตร 49,445 40,693.2 55,000     55,000 

รวมทุกแผนงาน 29,266,672.53 29,627,589.89 36,000,000     36,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อําเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
                 ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 36,000,000 บาท แยกเปน  
 

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 8,528,700 บาท 

  
งบกลาง รวม 8,528,700 บาท 

   
งบกลาง รวม 8,528,700 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 155,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม ในอัตรา

รอยละหา พรอมกับหักคาตอบแทนของพนักงานจางสง

สมทบในอัตราเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

สํานัก ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว

9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557  พระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. 

ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/81 

ลงวันท่ี  10 กรกฎาคม 2557  และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30  

มิถุนายน 2563 ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,700 บาท 

      

  -เพ่ือจายตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และ

พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และ

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี

มท 0808.2/ว41762 ลงวันท่ี มท 0808.2/ว1620 ลง

วันท่ี 20 เมษายน  2562   และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี  

30 มิถุนายน  2564 ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

      



-75- 
 

   
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,500,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุท่ี

มีอายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2552 และไดข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน

แบบข้ันบันได เวนแตในสวนของเงินเพ่ิมท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยัง

ชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ท่ีได

ดําเนินการมากอนใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตามประกาศ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการ

เพ่ิมข้ึน 3 ปยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุท่ีไดบันทึก

ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดย

ดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับ

ท่ี 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของเปนการ

ดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ฯ พ.ศ.2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 –

 2565) หนาท่ี 61 ลําดับท่ี 2 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,400,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ

ใหแกคนพิการท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ท่ีไดแสดง

ความจํานงโดยการขอข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความ

พิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลว ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 เวนแตในสวน

ของเงินเพ่ิมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตาม
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ขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ท่ีไดดําเนินการมากอน โดยใชฐานขอมูล

จํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ย

ความพิการ ประจําปงบประมาณ 2563 โดยคํานวณจาก

อัตราเฉลี่ยการเพ่ิมข้ึนสามปยอนหลัง และขอมูลจํานวนคน

พิการท่ีไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูล

เบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจากประกาศบัญชี

รายชื่อ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการใหถือปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ

จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการท่ี

เก่ียวของ เปนการดําเนินการตามภารกิจถาย

โอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนด แผนและ

ข้ันตอนการกระจายอําานาจฯ พ.ศ.2542 คน

ละ 800 บาท จํานวน 12 เดือน (โครงการสนับสนุนการ

เสริมสรางสวัสดิการทาง สังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ)

ท่ีไดรับการอนุมัติตามระเบียบฯ ปรากฏในดานการ

ดําเนินงานอ่ืน  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 –

 2565) หนาท่ี 61 ลําดับท่ี 3 (กองสวัสดิการสังคม) 

   
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 150,000 บาท 

      

  -เพ่ือดําเนินการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  ใหแกผูปวย

เอดสท่ีแพทยรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความ

เปนอยูยากจน หรือทอดท้ิงขาดผูอุปการะดูแลไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง โดยผูปวยเอดสท่ีมีสิทธิจะไดรับ

เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน ครบท้ัง 12 เดือน และ

ตามเปนการดําเนินการตามภารกิจถายโอนมาตรา16 แหง

พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จายเงินสงเคราะห  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 –

 2565) หนาท่ี 61 ลําดับท่ี 1 (กองสวัสดิการสังคม) 
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีท่ีไมสามารถคาดการณได

ลวงหนาในกรณีจําเปนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสา

ธารณภัยตลอดปโดยนําไปใชจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณ

ภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน

เปนสวนรวม เพ่ือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลง

วันท่ี 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 

 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 และตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธกีารงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 19 การอนุมัติใชเงิน

สํารองจายใหเปนอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวน

ตําบล (สํานักงานปลัด) 

      

   
รายจายตามขอผูกพัน       

    
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ปราณบุรี (สปสช.) จํานวน 108,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการ ระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 

ขอ 8 (3) สมทบเงินไมนอยกวารอยละ 50 กรณีรายได 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมรวมเงินอุดหนุน สูง

กวา 20 ลานบาท โดยคํานวณจากคาบริการสาธารณสุขท่ี

ไดรับจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ตาม

จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีตามขอมูลทะเบียนราษฎร  ของ

งบประมาณท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

(สปสช.) เขต 5 ราชบุรี จัดสรรมาให 

(4,770 x 45) x 50% = 107,325 บาท (สํานักปลัด) 

      

    
(2) คาสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปราณบุรี จํานวน 200,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปราณ

บุรี โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 สวน องคกรปกครอง
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สวนทองถ่ินสมทบ 1 สวน และรัฐบาล 1 สวนตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ ว 2502 ลงวันท่ี 

20  สิงหาคม  2553  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 –

 2565) หนาท่ี 61 ลําดับท่ี 4 (กองสวัสดิการสังคม) 

    
เงินเกษียณอายุราชการกอนกําหนด จํานวน 350,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนเงินเกษียณอายุราชการกอนกําหนด (สํานัก

ปลัด) 
      

    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ก.บ.ท.) 

จํานวน 450,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

บํานาญสวนทองถ่ิน (กบท.) และปฏิบัติตามหนังสือหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/3749 ลง

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือสํานักงานกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว34 ลงวันท่ี  

30 กันยายน 2562 จํานวน 450,000 บาท 
 

      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 6,929,820 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,922,120 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 514,080 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนแกนายกอบต./รอง

นายก อบต. ดังนี้ ตําแหนงนายก อบต. เดือนละ 

20,400 บาท ตําแหนงรองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ  

ละ 11,220 บาท (สํานักปลัด) 

      

   
คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงแกนายก อบต./ 

รองนายก อบต. ดังนี้ ตําแหนงนายกอบต. เดือน

ละ 1,750 บาท ตําแหนงรอง
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นายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท (สํานักปลัด)       

   
คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกนายก อบต./รอง

นายก อบต. ดังนี้ ตําแหนงนายก อบต. เดือนละ 1,750  

บาท ตําแหนงรองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท 

(สํานักปลัด)  

      

   

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 86,400 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  

เดือนละ 7,200  บาท (สํานักปลัด)  
      

   

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ

สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน 1,022,400 บาท 

      

   -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ดังนี้ 

 1) ตําแหนงประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท 

 2) ตําแหนงรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท 

 3) ตําแหนงเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท 

 4) ตําแหนงสมาชิก

สภา อบต. จํานวน 8 คนๆ ละ 7,200 บาท (สํานักปลัด)  

      

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,215,000 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 1,540,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมท้ังเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ของสํานักปลัด อบต. หรือ

ตําแหนงอ่ืนตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล  

(สํานักปลัด) 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงปลัดองคการ

บริหารสวนตําบล และตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด 

(สํานักปลัด) 

      

   
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 240,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจําพรอมท้ังเงินปรับปรุง

คาจางของสํานักปลัด (สํานักปลัด)  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,100,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามกรอบอัตรากําลัง

พนักงานสวนตําบลของสํานักปลัด (สํานักปลัด)  
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 125,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางของสํานัก

ปลัด เชน เงินคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ (สํานักปลัด) 
      

  
งบดําเนินงาน รวม 1,935,700 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 597,700 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 500,000 บาท 

      

  1) เพ่ือเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

แก อบต.ปราณบุรี ตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน คาตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวน,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก และคาตอบแทนอ่ืนๆ ฯลฯ 

2) เพ่ือเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี

พิเศษ โบนัส) แกพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงาน

จาง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ

แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลง

วันท่ี 29 ก.ย. 2557 คาใชจายดังกลาวสามารถถัวจายไดทุก

รายการ ภายในวงเงินท่ีตั้งประมาณการไว สําหรับ

คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.  

(สํานักปลัด) 

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ

พนักงานสวนตําบล หนวยตรวจสอบภายใน ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ

วันหยุดราชการ ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ

หรืองานท่ีไมอาจทําในเวลาราชการได ตามระเบียบฯ  

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15  
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พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (สํานักปลัด)  

   
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซ้ือบาน แกพนักงานสวน

ตําบลท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 296 ลงวันท่ี 

25 มกราคม พ.ศ. 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 0808.2/ว954 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2550 (สํานักปลัด) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 32,700 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร  

พนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา ท่ีมีสิทธิไดตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี 

กค. 0422.3/ว 257  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง 

ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0809.3/ว 1013 ลง

วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท

0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภท

และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน (สํานักปลัด)  

      

   
คาใชสอย รวม 780,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คา

เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก 

คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟารวมถึงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟา คาติดตั้งโทรศัพทภายในสํานักงาน คาธรรมเนียมและ

คาลงทะเบียนตาง ๆ คาธรรมเนียมการรางวัดท่ีดินสาธารณะ

      



-82- 
 

ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีในการดูแลขององคการบริหารสวน

ตําบล คาจางดูแลสนามอ่ืน ๆ และคาเชาเครื่องถายเอกสาร

สํานักงาน คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการ

ตางๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/

ว1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)  

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท 

      

  1) เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคล เพ่ือจายเปน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คา

พิมพเอกสาร และคาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง

รวมท้ังคาบริการดวย และคาใชจายอ่ืนซ่ึงจําเปนตองจาย

เก่ียวกับการรับรองหรือตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมา

นิเทศตรวจเยี่ยมหรือทัศนศึกษา ฯลฯ โดยตั้งจายตามเกณฑ

หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0808.4/ ว 2381 ลง

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไมเกินปละรอยละ  1 

ของรายไดจริงในปงบประมาณท่ีลวงมาโดยไมรวมรายไดเงิน

อุดหนุน เงินกู เงินจายขาดสะสม ของเทศบาล และเงินท่ีมีผู

อุทิศ 

2) เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน 

หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง

ตามกฎหมายเพ่ือจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ 

เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอ่ืน ๆ ซ่ึงจําเปน 

ตองจายท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน 

หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตาม

กฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวง 

มหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตั้งตามเกณฑ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 

28 กรกฎาคม 2548 

3) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ในพิธีทางศาสนา รัฐพิธ ีพระราชพิธี หรือวันสําคัญตางของ

ชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ ตามนโยบายหรือคําสั่งของ

อําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

      



-83- 
 

กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหนาท่ี

คาใชจายดังกลาวสามารถ ถัวจายไดทุกรายการ ภายใน

วงเงินท่ีตั้งประมาณการไว สําหรับรายจายเก่ียวกับรับรอง

และพิธีการ (สํานักปลัด) 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.  

พนักงานสวนตําบลลูกจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศ

ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 

ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรมประชุม สัมมนา 

ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ

เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ. 2558 (สํานักปลัด) 

      

    
คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 300,000 บาท 

      

  -เพ่ือตั้งจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคการ

บริหารสวนตําบลปราณบุรีตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงท่ีวาง 

และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมและ

กรณีอ่ืนๆ) การประชาสัมพันธ การรณรงคหรือการใหขอมูล

ขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ีการมีสวน

รวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ท่ี 6) พ.ศ. 2552 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 –

 2565) หนาท่ี 81 ลําดับท่ี 14 (สํานักปลัด) 
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โครงการสงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริต จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา

เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 –

 2565) หนาท่ี 83  ลําดับท่ี 26 (สํานักปลัด) 

      

    

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภา 

พนักงาน สวนตําบลและลูกจาง อบต.ปราณบุรี 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา

เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 –

 2565) หนาท่ี 81 ลําดับท่ี 17 (สํานักปลัด) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสินของ อบต. เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่อง

ปริ้น เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โตะ

เกาอ้ี ฯลฯ (สํานักปลัด)  

      

   
คาวัสดุ รวม 230,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ตลับผง

หมึก ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ซองเอกสาร ลวดเย็บ

กระดาษ กาว กรรไกร เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิด

เลข พระบรมฉายาลักษณ เกาอ้ีพลาสติก ธงชาติ มานปรับ

แสง ตรายาง น้ําหมึกปริ้นท ท่ีเย็บกระดาษ น้ําดื่มสําหรับ

บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน

พุม ฯลฯ  
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-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด) 

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง

ไมโครโฟน ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ หลอด

ไฟฟา สายไฟฟา สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ

เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม กลองรับ

สัญญาณ แบตเตอรี่โซลาเซลล ดอกลําโพง ฮอรน

ลําโพง เบรกเกอร 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (สํานักปลัด) 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน หมอ กระทะ 

ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด ผาปูโตะ 

อาหารเสริม (นม) ถวย ชอนสอม แกวน้ํา จานรอง กระติกน้ํา

รอน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน อาหารสําเร็จรูป 

เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด ฯลฯ  

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด)  

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม 

ชะแลง ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา

จอบ เสียม สิ่ว ตลับเมตร ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป 

กระเบื้อง เหล็กเสน แปรงทาสี อิฐหรือซีเมนตบล็อก ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
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ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด)  

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง ยาง

รถยนต น้ํามันเบรก สายไมล ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต  

พวงมาลัย หมอน้ํา แบตเตอรี่ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟ

เบรก กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต ลอ ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด)  

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม 

น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน

เตา น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด)  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก

ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ

เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ

เลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฮารดดิสกไดรฟ หนวยประมวลผล 

เมนบอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด)  

      

   
คาสาธารณูปโภค รวม 328,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 280,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสํานักงานอบต. และอาคารท่ีอยูใน

ความดูแลของ อบต. (สํานักปลัด)  
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาท่ีใชในกิจการของ อบต. (สํานัก

ปลัด)  
      

   
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทท่ีใชในราชการ อบต. (สํานักปลัด)  

   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา 

ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ 

เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของทุก

หนวยงานในสังกัด อบต. (สํานักปลัด)  

      

   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 13,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ต สํานักงาน อบต.  

(สํานักปลัด) 
      

   
คาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต และคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของ จํานวน 5,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต และคาธรรมเนียมท่ี

เก่ียวของของ สํานักงาน อบต. (สํานักปลัด) 
      

  
งบลงทุน รวม 37,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 37,000 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
จัดซ้ือเกาอ้ี จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ี ดังนี้ 

(1) เกาอ้ีแบบมีพนักพิงมีโชคปรับระดับสูง – 

ต่ํา จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท รวมตั้ง

ไว 10,000 บาท 

(2) เกาอ้ีแบบมีพนักพิงหลังสูงมีโชคปรับระดับสูง – 

ต่ํา จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท 

(3) เกาอ้ีแบบมีพนักพิงหลังสูงมีโชคปรับระดับสูง -

 ต่ํา จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท 

-ตั้งตามราคาที่สบืไดในทองตลาดเพื่อความจําเปนในการใชงาน   

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 8 ลําดับท่ี 2 (สํานักปลัด) 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

    
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน

หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอย

กวา 3 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย และมีเทคโนโลยี

เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

(2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม

นอยกวา 4 MB 

(3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี

ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

(4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความ

จุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด

ความจุไมนอยกวา 250 GB จาํนวน 1 หนวย 

(5) มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

(6) มีชองเชื่อมตอระบบ เครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง 

(7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม

นอยกวา 3 ชอง 

(8) มีแปนพิมพและเมาส 

(9) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย  

-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 8 ลําดับท่ี 1 (สํานักปลัด) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวน 35,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอุดหนุนสวนราชการใน 

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 80 ลําดับท่ี 11 (สํานักปลัด) 

      

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 390,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 390,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 390,000 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 390,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมท้ังเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ของสํานักปลัด อบต. หรือ

ตําแหนงอ่ืนตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 

(สํานักปลัด) 

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,771,920 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,149,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,149,320 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 1,476,480 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลตําแหนง

ตาง ๆและปรับปรุงเงินเดือนประจําปของกองคลัง 

จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 (กองคลัง)  

ประกอบดวย    

1. ผูอํานวยการกองคลัง 1 อัตรา    

2. นักวิชาการเงินและบัญขี 1 อัตรา 

3. เจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 อัตรา 

4. เจาพนักงานพัสดุ 1 อัตรา   
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เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 48,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตําแหนงตางๆ ใน

กองคลัง จํานวน 12 เดือน ประกอบดวย  

1. เจาพนักงานจัดเก็บรายได 1  อัตรา  

2. เจาพนักงานพัสดุ 1  อัตรา      

ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุดท่ี

มท 0809.3/ว 1259 ลงท่ีวัน 14  พฤษภาคม  2555 

เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑการ

ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินลูกจาง และพนักงาน

จางของอปท. ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพฯ (กองคลัง) 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของหัวหนาสวนราชการ

ตําแหนงบริหาร อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามประกาศ

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ลงวันท่ี 

4 มีนาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินประจํา

ตําแหนง  และการรับเงินประจําตําแหนงระดับ 6 และ

ระดับ 7 (กองคลัง) 

      

   
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 252,120 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา ตําแหนงตางๆ 

ภายในกองคลัง และปรับปรุงเงินเดือนประจําป (กองคลัง)         
      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 289,920 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามกฎหมาย 

จํานวน 2  อัตรา ปรากฏในแผนอัตรากําลังพนักงาน

จาง 3 ป แยกเปน 

1. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา  

2. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา 

(กองคลัง) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 40,800 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง 

ตามภารกิจตําแหนงตางๆ ในกองคลัง ตามหนังสือสํานักงาน 

ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/ว 1259     

ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ  

ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวน
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ทองถ่ินลูกจาง และพนักงานจางของอปท. ไดรับเงินเพ่ิมการ

ครองชีพฯ  (กองคลัง)      

  
งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 90,000 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้ง

ใหปฏิบัติงานฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 0808.4/ว 4562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550  

เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(กองคลัง)      

      

   
คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซ้ือบาน แกพนักงานสวน

ตําบลท่ีมีสิทธิ์เบิกคาเชาบาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว296 ลงวันท่ี 25 

มกราคม พ.ศ. 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 

มท 0808.2/ว954 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2550  (กองคลัง)        

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน

ตําบลผูมีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก

จายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2541 

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของ

บุตร (ฉบับท่ี5) พ.ศ. 2548 ประเภทและอัตราเงินบํารุง

การศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง 

ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน  

(กองคลัง)      
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คาใชสอย รวม 370,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คา

เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก 

คาจางเหมา บริการ คาติดตั้งไฟฟารวมถึงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟา คาติดตั้งโทรศัพทภายในสํานักงาน คาธรรมเนียมและ

คาลงทะเบียนตาง ๆ คาธรรมเนียมการรางวัดท่ีดินสาธารณะ

ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีในการดูแลขององคการบริหารสวน

ตําบล คาจางดูแลสนามอ่ืน ๆ และคาเชาเครื่องถายเอกสาร

สํานักงาน คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการ

ตางๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน

ลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  (กองคลัง)  

      

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 160,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ คา

เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายท่ีจําเปน

อ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ

พนักงานสวนตําบลพนักงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ.2555 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2558 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ท่ีไดรับคําสั่ง

ใหเดินทางไปราชการขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 (กองคลัง)  
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โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 150,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสินของอบต. โดยจายเปนคาใชจาย

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ เชน คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 

และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดทําโครงการ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมตาม 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

หนาท่ี 83 ลําดับท่ี 30 (กองคลัง) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม  

(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติวงเงินไมเกิน 5,000 บาท) เชน  เครื่องถาย

เอกสาร  เครื่องปรับอากาศ  คอมพิวเตอร  รถยนตท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล และครุภัณฑ

ตางๆ (กองคลัง)      

      

   
คาวัสดุ รวม 120,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ตลับผง

หมึก ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ซองเอกสาร ลวดเย็บ

กระดาษ กาว กรรไกร เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิด

เลข พระบรมฉายาลักษณ เกาอ้ีพลาสติก ธงชาติ มานปรับ

แสง ตรายาง น้ําหมึกปริ้นท ท่ีเย็บกระดาษ น้ําดื่มสําหรับ

บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน

พุม ฯลฯ  
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-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองคลัง)       

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง ยาง

รถยนต น้ํามันเบรก สายไมล ฟลมกรองแสง เบาะ

รถยนต พวงมาลัย หมอน้ํา แบตเตอรี่ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟ

เบรก กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต ลอ ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองคลัง) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุง

ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน

เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองคลัง)      

      

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สําลี

และผาพันแผล น้ํายาตางๆ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก

ควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม คลอรีน สารสม หนากาก

อนามัย ชุดปองกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวท้ิง) ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองคลัง)    

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ปาย

ประชาสัมพันธ พูกัน ส ีฟลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียง
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หรือภาพ  เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ  

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองคลัง)      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก

ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ

เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ

เลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฮารดดิสกไดรฟ หนวย

ประมวลผล เมนบอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองคลัง)      

      

   
คาสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท 

   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณี 

ยากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (กองคลัง)      

      

  
งบลงทุน รวม 2,600 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 2,600 บาท 

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

    
จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาว

ดํา (18 หนา/นาที) คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

(1) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi   

(2) มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย

กวา 18 หนาตอนาที (ppm) 

(3) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

(4) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

(5) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
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(6) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom   

-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 8 ลําดับท่ี 3 (กองคลัง) 

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 305,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 240,000 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 240,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมท้ังเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ของหนวยตรวจสอบภายใน หรือ

ตําแหนงอ่ืนตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล (หนวย

ตรวจสอบใน) 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 35,000 บาท 

   
คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซ้ือบาน แกพนักงานสวน

ตําบลท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 296 ลงวันท่ี 

25 มกราคม พ.ศ. 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 0808.2/ว954 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2550 (หนวย

ตรวจสอบภายใน) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหาร 

พนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา ท่ีมีสิทธิไดตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด 

ท่ี กค. 0422.3/ว 257  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 
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เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา

เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0809.3/ว 1013 ลง

วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท

0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภท

และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน (หนวย

ตรวจสอบภายใน)  

   
คาใชสอย รวม 30,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร คณะผูบริหาร สมาชิก

สภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง

เดินทางคาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทา

อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช

สนามบิน ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรม

ประชุม สัมมนา ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 (หนวยตรวจสอบภายใน) 
 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,293,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 520,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 520,000 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 510,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมท้ังเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ของสํานักปลัด อบต.หรือ

ตําแหนงอ่ืนตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล (สํานัก

ปลัด) 
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เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 10,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานสวน

ตําบลของสํานักปลัดอบต. (สํานักปลัด)  
      

  
งบดําเนินงาน รวม 773,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 133,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินใหแก อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

(อปพร.) เพ่ือเปนคาปวยการ ชดเชยการงาน หรือเวลาท่ีเสีย

ไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย การอํานวยความสะดวกชวงเทศกาลตางๆ และ

คาตอบแทนอ่ืนๆ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 (สํานักปลัด) 

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ

พนักงานสวนตําบล หนวยตรวจสอบภายใน ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ

วันหยุดราชการ ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ

หรืองานท่ีไมอาจทําในเวลาราชการได ตามระเบียบฯ  

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15  

พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (สํานักปลัด)  

      

   
คาเชาบาน จํานวน 70,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซ้ือบาน แกพนักงานสวน

ตําบลท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.

2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 296 ลง

วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2550 และหนังสือกระทรวง 
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มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว954 ลง

วันท่ี  21 มีนาคม 2550 (สํานักปลัด) 

   
คาใชสอย รวม 410,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
โครงการลอกคูคลองและแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการลอกคู คลอง และแหลงน้ํา 

ธรรมชาติ ในเขต อบต.ปราณบุรี โดยเปนคาใชจาย

ประกอบดวยคาจางเหมาแรงงาน คาเครื่องจักร คาวัสดุ ฯลฯ 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ท่ี 7) พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนาท่ี 56 ลําดับท่ี 6 (สํานักปลัด)  

      

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คา

เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก 

คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟารวมถึงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟา คาติดตั้งโทรศัพทภายในสํานักงาน คาธรรมเนียมและ

คาลงทะเบียนตาง ๆ คาธรรมเนียมการรางวัดท่ีดินสาธารณะ

ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีในการดูแลขององคการบริหารสวน

ตําบล คาจางดูแลสนามอ่ืน ๆ และคาเชาเครื่องถายเอกสาร

สํานักงาน คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการ

ตางๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว

1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)  

      

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 35,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการแพทยฉุกเฉิน เชน คาจัดซ้ือ

วัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปาย
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ประชาสัมพันธ คาวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 63 ลําดับท่ี 8 (สํานักปลัด)  

    
โครงการขับข่ีปลอดภัยถูกกฎหมายจราจร จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการขับข่ีปลอดภัยถูกกฎหมาย

จราจร เชน คาจัดซ้ือวัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหาร

วาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 62 ลําดับท่ี 6 (สํานักปลัด) 

      

    

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินโครงการเชน คา

จัดซ้ือวัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปาย

ประชาสัมพันธ คาวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2/2563) หนาท่ี 12 ลําดับท่ี 1 (สํานักปลัด) 

      

    

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนและอํานวยความสะดวก

ชวงเทศกาลและวันสําคัญ 

จํานวน 25,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทาง

ถนนและอํานวยความสะดวกชวงเทศกาลและวัน

สําคัญ เชน คาจัดสถานท่ี คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย

ประชาสัมพันธ คาเตนท และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
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-เปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี 

มท 0808.2/ว 2721  ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2558 เรื่อง

ซักซอมแนวทางการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 –

 2565) หนาท่ี 62 ลําดับท่ี 4 (สํานักปลัด) 

    
โครงการรณรงคสวมหมวกกันน็อค 100% จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการรณรงคสวมหมวกกันน็อค 

100% เชน คาจัดซ้ือวัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหาร

วาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 63 ลําดับท่ี 7 (สํานักปลัด) 

      

    

โครงการใหความรูประชาชนเก่ียวกับสาธารณภัย อัคคีภัย 

ดับเพลิง เบื้องตน 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการอบรมใหความรูประชาชน

เก่ียวกับสาธารณภัย อัคคีภัย ดับเพลิง เบื้องตน เชน คา

จัดซ้ือวัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปาย

ประชาสัมพันธ คาวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 62  ลําดับท่ี 5 (สํานักปลัด)  
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โครงการอบรมใหความรูตอตานยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการอบรมใหความรูตอตานยาเสพ

ติด เชน คาจัดซ้ือวัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหาร

วาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 71 ลําดับท่ี 5 (สํานักปลัด) 

      

    
โครงการอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย 

พลเรือน เชน คาจัดซ้ือวัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม 

คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร และ

คาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 62 ลําดับท่ี 1 (สํานักปลัด) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสินของ อบต. เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่อง

ปริ้น เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โตะ

เกาอ้ี ฯลฯ (สํานักปลัด)  

      

   
คาวัสดุ รวม 230,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง

ไมโครโฟน ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ หลอด

ไฟฟา สายไฟฟา สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ

เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม กลองรับ

สัญญาณ แบตเตอรี่โซลาเซลล ดอกลําโพง ฮอรน

ลําโพง เบรกเกอร 
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-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด) 

   
วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม 

ชะแลง ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา

จอบ เสียม สิ่ว ตลับเมตร ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป 

กระเบื้อง เหล็กเสน แปรงทาสี อิฐหรือซีเมนตบล็อก ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด)  

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง ยาง

รถยนต น้ํามันเบรก สายไมล ฟลมกรองแสง เบาะ

รถยนต พวงมาลัย หมอน้ํา แบตเตอรี่ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟ

เบรก กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต ลอ ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด)  

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม 

น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน

เตา น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด)  

      

   
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 25,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ/ชุด

ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายตางๆ ถุงมือ/ถุง
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เทา รองเทา ผาผูกคอ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ ชุด

ประดาน้ํา เครื่องแตงกายสําหรับงานถวาดถนนลาง

ทอ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. เข็มเครื่องหมาย อป

พร. ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด) 

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน วาลวน้ํา

ดับเพลิง ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟปา สาย

ฉีด ถัง ไมตบไฟ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด)  

      

   
วัสดุจราจร จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุจราจร เชน สัญญาไฟกระพริบ สัญญาณ

ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงก้ันจราจร ปายเตือน แทนแบริ

เออร (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ปายไฟหยุด

ตรวจ แผนปายจราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบอง

ไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด) 

      

   
วัสดุอ่ืน จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืน เชน มิเตอรน้ํา – ไฟฟา 

สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปด – ปด

แกส อุปกรณบังคับสัตว 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
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ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด) 
 

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,921,760 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,679,760 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,679,760 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 980,880 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตําแหนง ผอ.การกองฯ 

นักวิชาการศึกษา หรือตําแหนงอ่ืนตามกรอบอัตรากําลัง

พนักงานสวนตําบล  (กองการศึกษาฯ)      

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง ตําแหนงผอ.การกองฯ นัก

บริหารงาน อบต. 6 ข้ึนไป (กองการศึกษาฯ)      
      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 622,080 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุง

คาตอบแทนพนักงานจางประจําป ตําแหนงตางๆหรืออัตรา

เพ่ิมตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง (กองการศึกษาฯ)      

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 34,800 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจางตําแหนงตาง ๆ

หรืออัตราเพ่ิมตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง (กอง

การศึกษาฯ)  

      

  
งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 55,000 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งให

ปฏิบัติงานฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 0808.4/ว 4562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 

 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกราชการ ขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน (กองการศึกษาฯ) 

   
คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซ้ือบาน แกพนักงานสวน

ตําบลท่ีมีสิทธิ์เบิกคาเชาบาน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) และแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 0808.2/ว 296 ลงวันท่ี 25 มกราคม 

พ.ศ. 2550  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี  

มท 0808.2/ว954  ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2550 (กอง

การศึกษาฯ)      

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน

ตําบลผูมีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก

จายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2541 

พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 

(ฉบับท่ี5) พ.ศ. 2548 ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา

และคาเลาเรียน หนังกระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว

4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษาฯ) 

      

   
คาใชสอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คารับวารสาร คา

เชาทรัพยสิน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพ

ตาง ๆ คาธรรมเนียม คาธรรมเนียมศาล คาใชจายในการ

ดําเนินคดี คาตักสิ่งปฏิกูล คาจางเหมาบริการ ฯลฯ 

(กองการศึกษาฯ) 
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รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา

พาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา

ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 

ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรม ประชุม สัมมนา 

ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ

เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2558 (กองการศึกษาฯ) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช

งานไดตามปกติ การจางเหมาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

ท้ังคาสิ่งของ และคาแรงหรือคาจางแรงงานของบุคคล 

ภายนอก เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คา

บํารุงรักษาทรัพยสิน ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)   

      

   
คาวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ตลับผง

หมึก ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ซองเอกสาร ลวดเย็บ

กระดาษ กาว กรรไกร เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิด

เลข พระบรมฉายาลักษณ เกาอ้ีพลาสติก ธงชาติ มานปรับ

แสง ตรายาง น้ําหมึกปริ้นท ท่ีเย็บกระดาษ น้ําดื่มสําหรับ

บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน

พุม ฯลฯ  

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองการศึกษาฯ) 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง

ไมโครโฟน ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ หลอดไฟฟา 

สายไฟฟา สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับ

โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม กลองรับสัญญาณ 

แบตเตอรี่โซลาเซลล ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง เบรกเกอร 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองการศึกษาฯ) 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน หมอ 

กระทะ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด ผาปู

โตะ อาหารเสริม (นม) ถวย ชอนสอม แกวน้ํา จานรอง 

กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน อาหาร

สําเร็จรูป เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด ฯลฯ  

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองการศึกษาฯ)   

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก

ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ

เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ

เลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฮารดดิสกไดรฟ หนวยประมวลผล 

เมนบอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองการศึกษาฯ) 
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 17,000 บาท 

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

    
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน

หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 

ไมนอยกวา 3 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย และมี

เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความ 

สามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

(2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไมนอยกวา 4 MB 

(3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี

ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

(4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความ

จุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

(5) มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

(6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง 

(7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม

นอยกวา 3 ชอง 

(8) มีแปนพิมพและเมาส 

(9) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย  

-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 8 ลําดับท่ี 4 (กอง

การศึกษา) 
        

 
      

 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,162,800 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 940,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 307,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

รวมกับ อปท.อ่ืน 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คารางวัลของขวัญ 

 คาจัดสถานท่ี คาอาหารประกอบเลี้ยง ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 –

 2565) หนาท่ี 57 ลําดับท่ี 2 (กองการศึกษาฯ) 

      

    
โครงการสงเสริมเรียนรูนอกสถานท่ี (ทัศนศึกษา ศพด.) จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คารางวัล

ของขวัญ คาจัดสถานท่ี คาอาหารประกอบเลี้ยง ฯลฯ และ

อ่ืน ๆ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 59 ลําดับท่ี 13 (กองการศึกษาฯ)  

      



-111- 
 

    

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียน ศพด.) 

จํานวน 12,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี จํานวน 12,000 

บาท เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี ใชขอมูลจํานวนเด็ก 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 จัดสรรให 100% โดยไดจัดสรร

ใหเด็กเล็ก ปละ 430 บาท      

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลง

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 

 พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล)  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 60 ลําดับท่ี 17 (กองการศึกษาฯ)   

      

    

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาวัสดุสื่อ

การ เรียนการสอน) 

จํานวน 68,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายคาสื่อวัสดุการเรียนการสอน (ราย

หัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี จํานวน 

68,000  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน  (ราย

หัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี ใชขอมูลจํานวน

เด็ก ณ วันท่ี 10  มิถุนายน 2564  จัดสรรให 100 %  โดยได

จัดสรรใหนักเรียน  ปละ 1,700 บาท   

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลง

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล)  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 59 ลําดับท่ี 5 (กองการศึกษาฯ) 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (เครื่องแบบ

นักเรียน  ศพด.) 

จํานวน 9,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายคาเครื่องแบบนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลปราณบุรี จํานวน  9,000 บาท เพ่ือจายเปนคา

เครื่องเขียนแบบเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี ใช

ขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 

จัดสรรให 100%  โดยไดจัดสรรใหเด็กเล็ก ปละ 300 บาท    

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลง

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ 

 พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล) 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนาท่ี 60 ลําดับท่ี 16 (กองการศึกษาฯ) 

      

    

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (หนังสือ

เรียน ศพด.) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายคาหนังสือเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลปราณบุรี จํานวน  6,000 บาท เพ่ือจายเปนคาหนังสือ

เรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันท่ี 10  

มิถุนายน 2564  จัดสรรให 100% โดยไดจัดสรรใหเด็ก

เล็ก ปละ 200 บาท   

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลง

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล) 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 60 ลําดับท่ี 14 (กองการศึกษาฯ)   
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร

กลางวัน) 

จํานวน 180,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตําบลปราณบุรี จํานวน 180,000 บาท เพ่ือจายเปน

คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณ

บุรี  ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันท่ี 10  มิถุนายน 2564 

จัดสรรให 100%  โดยไดจัดสรรใหเด็กเล็ก อัตราคนละ 

21 บาท จํานวน 245 วัน   

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลง

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล) 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 60 ลําดับท่ี 18 (กองการศึกษาฯ) 

      

    

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อุปกรณการ

เรียน ศพด.) 

จํานวน 12,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายคาอุปกรณการเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลปราณบุรี จํานวน 12,000 บาท เพ่ือจายเปนคา

เครื่องอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี 

ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 จัดสรร

ให 100% โดยไดจัดสรรใหเด็กเล็ก ปละ 200 บาท    

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลง

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล) 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 60 ลําดับท่ี 15 (กองการศึกษาฯ)   
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คาวัสดุ รวม 593,000 บาท 

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 528,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล

จนถึงประถมศึกษาปท่ี 6 ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันท่ี 10 

มิถุนายน 2564 จัดสรรในอัตราคน ละ 7.37 บาท 

จํานวน 260 วัน แยกเปน 

1. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน(สพฐ.) จํานวน  2  แหง ดังนี้  

    1) โรงเรียนวัดนาหวย จํานวน 160 คน 

    2) โรงเรียนบานหนองกา จํานวน 95 คน 

       1.1 จัดซ้ืออาหารเสริมนมพาสเจอรไรสชนิดถุง รวม

จํานวนเด็ก 255 คน ๆ ละ 6.58 บาท จํานวน 200 วัน เปน

เงิน 336,000 บาท  

       1.2 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที ชนืดกลอง รวม

จํานวนเด็กท้ังสิ้น 255 คนๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 60 วัน 

เปนเงิน 120,000  บาท  

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลปราณ

บุรี จํานวน 1 แหง 

       2.1 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ยูเอชที  ชนิดกลอง 

จํานวน 260 วัน จํานวน 35 คนๆละ 7.82  เปน

เงิน 72,000 บาท  

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 60 ลําดับท่ี 19 (กองการศึกษาฯ) 

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไม

ตางๆ คอน คีม ชะแลง ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทอน้ําและ

อุปกรณประปาจอบ เสียม สิ่ว ตลับเมตร ทราย ยางมะตอย

สําเร็จรูป กระเบื้อง เหล็กเสน แปรงทาสี อิฐหรือซีเมนต

บล็อก ฯลฯ 
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-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองการศึกษาฯ) 

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สําลี

และผาพันแผล น้ํายาตางๆ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก

ควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม คลอรีน สารสม หนากาก

อนามัย ชุดปองกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวท้ิง) ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองการศึกษาฯ) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ปาย

ประชาสัมพันธ พูกัน ส ีฟลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียง

หรือภาพ  เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ  

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองการศึกษาฯ) 

      

   
วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุการศึกษา เชน หุนเพ่ือ

การศึกษา แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทํา

ดวยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุน กระดาน

ไวทบอรด แปรงลบกระดานดํา ชอลค ปากกาไวท

บอรด ฯลฯ  

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองการศึกษาฯ) 
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คาสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 30,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณ

บุรี (กองการศึกษาฯ) 
      

   
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี (กองการศึกษาฯ)      
      

   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี  (กองการศึกษาฯ) 
      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,222,800 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,222,800 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองกา (โครงการสนับสนุนพัฒนา

การศึกษา) 

จํานวน 101,400 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการประเภทเงินอุดหนุน

โรงเรียนบานหนองกา ตั้งไว 101,400 บาท เพ่ือจายเปนการ

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองกาตามโครงการสนับสนุนการ

พัฒนาการศึกษา 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0893.3/

ว 0020 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2552 เรื่องการอุดหนุน

งบประมาณใหโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0898.2/

ว 2611 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตั้งงบรายจาย

และการใชจายงบหมวดเงินอุดหนุน อปท. 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 60 ลําดับท่ี 21 (กองการศึกษาฯ) 

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบานหนองกา (อาหารกลางวัน) จํานวน 380,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการประเภทเงินอุดหนุน

โรงเรียนบานหนองกา ตั้งไว 380,000  บาท เพ่ือจายเปน

การอุดหนุนโรงเรียนบานหนองกา ตามโครงการอาหาร

กลางวัน เด็กนักเรียนจํานวน 95 คนๆละ 20 บาท 

ระยะเวลา 200 วัน  
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ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0893.3/

ว 0020 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2552 เรื่องการอุดหนุน

งบประมาณใหโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0898.2/

ว 2611 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตั้งงบรายจาย

และการใชจายงบหมวดเงินอุดหนุน อปท. 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 60 ลําดับท่ี 23 (กองการศึกษาฯ) 

    
อุดหนุนโรงเรียนวัดนาหวย (โครงการสนับสนุนพัฒนาการศึกษา) จํานวน 101,400 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการประเภทเงินอุดหนุน

โรงเรียนวัดนาหวย(แสงกลาประชาสรรค) ตั้งไว 101,400 

บาท เพ่ือจายเปนการอุดหนุนโรงเรียนวัดนาหวย (แสงกลา

ประชาสรรค) ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0893.3/

ว 0020 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2552 เรื่องการอุดหนุน

งบประมาณใหโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0898.2/

ว 2611 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตั้งงบรายจาย

และการใชจายงบหมวดเงินอุดหนุน อปท. 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 60 ลําดับท่ี 20 (กองการศึกษาฯ) 

      

    
อุดหนุนโรงเรียนวัดนาหวย (อาหารกลางวัน) จํานวน 640,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการประเภทเงินอุดหนุน

โรงเรียนวัดนาหวย(แสงกลาประชาสรรค) ตั้งไว 640,000 

บาท เพ่ือจายเปนการอุดหนุนโรงเรียนวัดนาหวย(แสงกลา

ประชาสรรค) ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

จํานวน 160 คนๆ ละ 20 บาท ระยะเวลา 200 วัน 

ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0893.3/

ว 0020 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2552 เรื่องการอุดหนุน

      



-118- 
 

งบประมาณใหโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0898.2/

ว 2611 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตั้งงบรายจาย

และการใชจายงบหมวดเงินอุดหนุน อปท. 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 60 ลําดับท่ี 22 (กองการศึกษาฯ) 
 

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 529,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 204,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 204,000 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 204,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมท้ังเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ของสํานักปลัด อบต. หรือ

ตําแหนงอ่ืนตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล (สํานัก

ปลัด) 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 120,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาปวยการชดเชยการงานท่ีเสียไปใหแก

อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน หรอืคาใชจายในลักษณะเดียวกัน

กับคาตอบแทนหรือคาปวยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร

บริบาลทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการ

เบิกจาย พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี 

มท 0819.2/ว 6290 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562  เรื่อง การ

กําหนดหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงใน

ระยะยาวและหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข อัตราคาตอบแทน

และการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0819.2/ว 2318  ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2564 แนว

ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เพ่ือเปนคาใชจายใหแกอาสาสมัครบริบาล

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด) 

   
คาใชสอย รวม 95,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คา

เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก 

คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟารวมถึงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟา คาติดตั้งโทรศัพทภายในสํานักงาน คาธรรมเนียมและ

คาลงทะเบียนตาง ๆ คาธรรมเนียมการรางวัดท่ีดินสาธารณะ

ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีในการดูแลขององคการบริหารสวน

ตําบล คาจางดูแลสนามอ่ืน ๆ และคาเชาเครื่องถายเอกสาร

สํานักงาน คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการ

ตางๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว

1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)  

      

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    

โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs ประชารัฐ เพ่ือลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยในชุมชน 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ เชน คาปายโครงการ คาจัด

สถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คา

วิทยากร คาเอกสาร และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 55 ลําดับท่ี 1 (สํานักปลัด)  

    

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย

ราชนารี 

จํานวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ เชน คาจางเหมาฉีดวัคซีน ใน

สุนัข แมว และวัสดุอุปกรณปองกันโรคติดตอจาก สัตวอ่ืนๆ 

ปายรณรงคโครงการ คาอาหารพรอมเครื่องดื่ม  คาวิทยากร 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 

พ.ศ. 2552 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 67 ลําดับท่ี 2 (สํานักปลัด) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสินของ อบต. เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่อง

ปริ้น เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โตะ เกาอ้ี 

ฯลฯ (สํานักปลัด)  

      

   
คาวัสดุ รวม 110,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุง

ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน

เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร ฯลฯ 
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-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด)  

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สําลี

และผาพันแผล น้ํายาตางๆ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก

ควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม คลอรีน สารสม หนากาก

อนามัย ชุดปองกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวท้ิง) ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด) 
 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รวม 1,787,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,542,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,542,000 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนกังานสวนทองถ่ิน จํานวน 1,480,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตําแหนงผอ.กอง นักพัฒนา

ชุมชน นักสังคมสงเคราะห  และพนักงานธุรการ หรือ

ตําแหนงอ่ืนตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล (กอง

สวัสดิการสังคม) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพ่ิม

สําหรับคุณวุฒิใหแกพนักงานสวนตําบล หรือตําแหนงอ่ืนตาม

กรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล  (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกองฯ นัก

บริหารงาน อบต. 6 ข้ึนไป (กองสวัสดิการสังคม) 
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งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 95,000 บาท 

   
คาเชาบาน จํานวน 45,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซ้ือบาน แกพนักงานสวน

ตําบลท่ีมีสิทธิ์เบิกคาเชาบาน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 3) พ.ศ. 2559 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.2/ว 296 ลง

วันท่ี 25  มกราคม พ.ศ. 2550 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว954 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 

2550 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรใหแกพนักงาน

สวนตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทาง

ราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2541แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

หนงัสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี คก 0422.3/ว.257 ลง

วันท่ี 28  มิถุนายน  2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง

การศึกษาและคาเลาเรียนลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 (กอง

สวัสดิการสังคม) 

      

   
คาใชสอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา

ซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาบริการรับใช คา

เบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการ

สังคม)  
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รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 

คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง

ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ตลอดจน

คาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ  

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)   

พ.ศ. 2558 (กองสวัสดิการสังคม)     

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือให

สามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซม

ทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง  เปนตน (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
คาวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ตลับผง

หมึก ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ซองเอกสาร ลวดเย็บ

กระดาษ กาว กรรไกร เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิด

เลข พระบรมฉายาลักษณ เกาอ้ีพลาสติก ธงชาติ มานปรับ

แสง ตรายาง น้ําหมึกปริ้นท ท่ีเย็บกระดาษ น้ําดื่มสําหรับ

บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน

พุม ฯลฯ  

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองสวัสดิการ

สังคม) 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง

ไมโครโฟน ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ หลอด

ไฟฟา สายไฟฟา สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ

เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม กลองรับ

สัญญาณ แบตเตอรี่โซลาเซลล ดอกลําโพง ฮอรน

ลําโพง เบรกเกอร 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองสวัสดิการ

สังคม) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุง

ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน

เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองสวัสดิการ

สังคม)    

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ปาย

ประชาสัมพันธ พูกัน ส ีฟลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียง

หรือภาพ  เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ  

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองสวัสดิการ

สังคม) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก

ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
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เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ

เลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฮารดดิสกไดรฟ หนวย

ประมวลผล เมนบอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองสวัสดิการ

สังคม) 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 125,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 125,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการเยี่ยมเยือนผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการของ

องคการบริหารสวนตําบล เชน คาเอกสาร อาหารพรอม

เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ    

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 64 ลําดับท่ี 1 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

    
โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการของ

องคการบริหารสวนตําบล  เชน คาเอกสาร อาหารพรอม

เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ    

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
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-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนาท่ี 64 ลําดับท่ี 2 (กองสวัสดิการสังคม) 

    
โครงการอบรมใหความรูผูดูแลคนพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการของ

องคการบริหารสวนตําบล เชน คาเอกสาร อาหารพรอม

เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 –

 2565) หนาท่ี 64 ลําดับท่ี 3 (กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟาและประปา รวม 300,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

    
โครงการขยายเขตไฟฟาข้ึนจุดชมวิวเขานาหวย หมูท่ี 3 จํานวน 300,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนขยายเขตไฟฟาสาธารณะข้ึนจุดชมวิวเขานา

หวย หมูท่ี 3 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 

พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 2 ลําดับท่ี 2 (กองชาง) 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 330,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 330,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาชุมชน จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการของ

องคการบริหารสวนตําบล เชน คาเอกสาร อาหารพรอม

เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ    

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 หนาท่ี 69 ลําดับท่ี 2 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

    
โครงการครอบครัวแรลลี่และแหลงเรียนรูทองถ่ิน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการครอบครัวแรลลี่และแหลง

เรียนรูทองถ่ิน ป 12 ในการดําเนินการตามโครงการของ

องคการบริหารสวนตําบล  เชน คาเอกสาร อาหารพรอม

เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ    

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 หนาท่ี 73 ลําดับท่ี 1 (กองสวัสดิการสังคม)  

      

    
โครงการพัฒนาทักษะหลากอาชีพ จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน คาอาหาร คาอาหาร

วาง คาเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาวัสดุ

อุปกรณ  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในโครงการฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
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คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 70 ลําดับท่ี 7 (กองสวัสดิการสังคม) 

    

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองคกรชุมชนตําบล

ปราณบุรี 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการของ

องคการบริหารสวนตําบล  เชน คาเอกสาร อาหารพรอม

เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ    

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 หนาท่ี 69 ลําดับท่ี 6 (กองสวัสดิการสังคม)  

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุตําบลปราณบุรี จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน คาอาหาร 

คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คา

พาหนะ คาวัสดุอุปกรณ  และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในโครงการฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 65 ลําดับท่ี 2 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

    
โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการของ

องคการบริหารสวนตําบล  เชน คาเอกสาร อาหารพรอม

เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ    

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
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การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 69 ลําดับท่ี 4 (กองสวัสดิการสังคม) 

    
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรีและแกนนําหมูบาน จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน คาอาหาร 

คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คา

พาหนะ คาวัสดุอุปกรณ  และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในโครงการฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 69 ลําดับท่ี 3 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 90,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 80,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล จํานวน 35,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดการแขงขัน

กีฬา เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาปายประชาสัมพันธ 

คาจางเหมาตางๆ คาอาหาร และเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืน

ท่ีจําเปนท่ีใชในการจัดโครงการดังกลาว  
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-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 58 ลําดับท่ี 7 (กองการศึกษาฯ) 

    
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 45,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ของ อบต.ปราณบุรีเชน คาอาหาร เครื่องดื่มสําหรับ

ผูดําเนินการ และผูเขารวมกิจกรรม  คาวัสดุกีฬาพ้ืนบานท่ีใช

ในการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับจัดกิ

จรรม  และจัดซ้ือสิ่ง ของสําหรับ

เด็ก เชน  สมุด ปากกา ดินสอ ขนม ของใชอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กใหแกโรงเรียน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 58 ลําดับท่ี 8 (กองการศึกษาฯ) 

      

   
คาวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุกีฬา เชน หวงยาง ไมตีปงปอง ไม

แบดมินตัน เชือกกระโดด ตะกราหวายแชรบอล เสาตาขาย

กีฬา ลูกฟุตบอล ลูกแชรบอล นกหวีด ตะกรอ  ลูกเปตอง 

ฯลฯ  

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองการศึกษา) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 165,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 165,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานวันลอยกระทง 

เชน คาของขวัญของรางวัล คาจางเหมาบริการ คาอาหาร

และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีอุปกรณการเลน

เกมส และกิจกรรมตางๆ คาปาย คาตกแตงสถานท่ี และ

คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการโครงการจัดงานวันลอย

กระทง  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 75 ลําดับท่ี 3 (กองการศึกษาฯ)      

      

    
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 45,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาพิธีการ คาของขวัญ 

คาวุฒิบัตร  คาตอบแทนวิทยากร  คาเชาเครื่องขยาย

เสียง คาติดตั้งเต็นท คาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ คาวัสดุ

อุปกรณตาง ๆ อุปกรณการเลนเกมส และกิจกรรมตางๆ คา

ปาย ท่ีเก่ียวของในการจัดงานประเพณีสงกรานต   

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 75 ลําดับท่ี 2 (กองการศึกษาฯ)    
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โครงการสงเสริมกิจกรรม วันเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมวัน

เขาพรรษา เชน คาจางเหมาบริการ คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาปาย คาตกแตง

สถานท่ี และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามความจําเปน  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 75 ลําดับท่ี 4 (กองการศึกษาฯ)      

      

    
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนวิถีพุทธ คาวิทยากร คาของขวัญของรางวัล คาจาง

เหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ

ตาง ๆ อุปกรณการเลนเกมส และกิจกรรมตางๆ 

คาปาย คาตกแตงสถานท่ี และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามความ

จําเปน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 75 ลําดับท่ี 5 (กองการศึกษาฯ)    

      

    
โครงการอบรมธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมธรรมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต คาวิทยากร คาของขวัญของรางวัล คาจางเหมา

บริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆ 

อุปกรณการเลนเกมส และกิจกรรมตางๆ คาปาย 

คาตกแตงสถานท่ี และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามความจําเปน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 75 ลําดับท่ี 6 (กองการศึกษาฯ) 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานกอสราง รวม 8,316,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,591,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,591,000 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 900,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมท้ังเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจําปของกองชาง หรือตําแหนงอ่ืนตาม

กรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล (กองชาง) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 6,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานสวน

ตําบลของกองชาง (กองชาง)  
      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      
   -เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงผูอํานวยการ

กองชาง (กองชาง) 
      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 620,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางของกองชาง หรือ

ตําแหนงอ่ืนตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 

(กองชาง)  

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 23,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางของกอง

ชาง เชน เงินคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ (กองชาง) 
      

  
งบดําเนินงาน รวม 846,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 290,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

(1) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางใหแกผูมีสิทธิ์

ไดรับเงินคาตอบแทนการตรวจการจางตามระเบียบ ฯ  

      



-134- 
 

(2) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน

สวนตําบลและพนักงานจาง (กองชาง) 

   
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซ้ือบาน แกพนักงานสวน

ตําบลท่ีมีสิทธิ์เบิกคาเชาบาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.2/ว 296 ลง

วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2550 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว954  ลงวันท่ี 21 มีนาคม 

2550 (กองชาง) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรใหแกพนักงาน

สวนตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน

สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2541แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี คก 0422.3/ว.257 ลง

วันท่ี 28  มิถุนายน  2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง

การศึกษาและคาเลาเรียนลงวันท่ี  สิงหาคม 2559 (กองชาง) 

      

   
คาใชสอย รวม 140,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คา

เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก 

คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟารวมถึงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟา คาติดตั้งโทรศัพทภายในสํานักงาน  คาธรรมเนียมและ

คาลงทะเบียนตาง ๆ คาธรรมเนียมการรางวัดท่ีดินสาธารณะ

ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีในการดูแลขององคการบริหารสวน

ตําบล คาจางดูแลสนามอ่ืน ๆ และคาเชาเครื่องถายเอกสาร

สํานักงาน คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการ

ตางๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
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ว1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน

ลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  (กองชาง) 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ คา

เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายท่ีจําเปน

อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 และแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559  และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 (กองชาง)  

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือให

สามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซม

ทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน เปน

ตน (กองชาง)  

      

   
คาวัสดุ รวม 415,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ตลับผง

หมึก ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ซองเอกสาร ลวดเย็บ

กระดาษ กาว กรรไกร เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิด

เลข พระบรมฉายาลักษณ เกาอ้ีพลาสติก ธงชาติ มานปรับ

แสง ตรายาง น้ําหมึกปริ้นท ท่ีเย็บกระดาษ น้ําดื่มสําหรับ

บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน

พุม ฯลฯ  

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
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ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองชาง) 

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง

ไมโครโฟน ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ หลอด

ไฟฟา สายไฟฟา สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ

เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม กลองรับ

สัญญาณ แบตเตอรี่โซลาเซลล ดอกลําโพง ฮอรน

ลําโพง เบรกเกอร 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองชาง) 

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 80,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง 

ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา

จอบ เสียม สิ่ว ตลับเมตร ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป 

กระเบื้อง เหล็กเสน แปรงทาสี อิฐหรือซีเมนตบล็อก ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองชาง) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง ยาง

รถยนต น้ํามันเบรก สายไมล ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต 

พวงมาลัย หมอน้ํา แบตเตอรี่ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟ

เบรก กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต ลอ ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองชาง) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุง

ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
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เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองชาง)  

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ปาย

ประชาสัมพันธ พูกัน ส ีฟลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียง

หรือภาพ  เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ  

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองชาง) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก

ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ

เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ

เลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฮารดดิสกไดรฟ หนวย

ประมวลผล เมนบอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองชาง) 

      

   
วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ

แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองชาง) 
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คาสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท 

   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซ้ือ

ดวงตาไปรษณียากร ฯลฯ (กองชาง) 
      

  
งบลงทุน รวม 5,879,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 15,000 บาท 

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

    
จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ส ี จํานวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด

เลเซอร หรือ ชนิด LED ส ีจํานวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี้ 

(1) เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer,Copier 

และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 

(2) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

(3) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย

กวา 18 หนาตอนาที (ppm) 

(4) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย

กวา 18 หนาตอนาที (ppm) 

(5) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 

(6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได 

(7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย

กวา 1,200x1,200 dpi 

(8) มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  

(9) สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 

(10) สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 

(11) สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

(12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

(13) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-

T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงาน

ผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEE 802.11b,g,n) ได 

(14) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
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(15) สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom 

-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 8 ลําดับท่ี 5 (กองชาง) 

        

 
      

   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 5,864,000 บาท 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ       

    
คาจางออกแบบ จางควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชนหรือนิติบุคคล จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจาย

ใหแก เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือใหไดมาซ่ึง

สิ่งกอสราง ฯลฯ (กองชาง) 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ท่ี 7) พ.ศ. 2562 

      

    

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางสนามกีฬาหนองจอม ชวงท่ี 

2 หมูท่ี 4 

จํานวน 200,000 บาท 

      

  -โดยกอสรางถนนคสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา 

325.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.25 เมตร 

รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี

กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 

พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 6 ลําดับท่ี 11 (กองชาง) 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 



-140- 
 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายกรชัย - ถนน รพช. 

หมูท่ี 4 

จํานวน 583,000 บาท 

      

  -โดยกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 

672.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 

0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบล

ปราณบุรีกําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 

พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 3 ลําดับท่ี 4 (กองชาง) 

      

    
โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายผดุง -บอสุนทร หมูท่ี7 จํานวน 424,000 บาท 

      

  -โดยกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 125.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย

กวา 500.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางขาง

ละ 0.25 เมตร  รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน

ตําบลปราณบุรีกําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)  

พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 4 ลําดับท่ี 7 (กองชาง) 

      

    

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายมานิตย - ดอนมะกอก 

หมูท่ี 1 

จํานวน 508,000 บาท 

      

  -โดยกอสรางถนนคสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา 

800.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.25 เมตร 

รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี

กําหนด 
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-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)  

พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 5 ลําดับท่ี 5 (กองชาง) 

    

โครงการกอสรางถนน คสล. สายศาลาหมูบาน - บานผูใหญพล 

หมูท่ี 2 

จํานวน 414,000 บาท 

      

  -โดยกอสรางถนนคสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร คสล. ไมนอย

กวา 540.00 ตารางเมตร  ไหลทางหินคลุกกวางขาง

ละ 0.25  เมตรรายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน

ตําบลปราณบุรีกําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 

พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 6 ลําดับท่ี 7 (กองชาง) 

      

    

โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนางปราณี -  นางมณฑา

ทิพย หมูท่ี 3 

จํานวน 212,000 บาท 

      

  -โดยกอสรางถนนคสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา 

312.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.25 เมตร 

รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี

กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 

พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 2 ลําดับท่ี 3 (กองชาง) 

    
โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนางแอว หมูท่ี 3 จํานวน 517,000 บาท 

      

  -โดยกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา 

800.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.25 เมตร 

รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี

กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 

พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 4 ลําดับท่ี 8 (กองชาง) 

      

    

โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายปราโมทย - บานนาง

เฉลิม หมูท่ี 7 

จํานวน 987,000 บาท 

      

  -โดยกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 290.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย

กวา 1,160.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางขาง

ละ 0.25 เมตร  รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน

ตําบลปราณบุรีกําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 

พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 3 ลําดับท่ี 6 (กองชาง) 

      

    

โครงการกอสรางทางระบายน้ําพรอมฝาครอบศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 

จํานวน 138,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาครอบ บริเวณ

หนาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
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ท่ี 7) พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 6 ลําดับท่ี 9 (กองสวัสดิการ

สังคม) 

    

โครงการขยายเขตประปาบานนายมนตรี - บาน ร.ต.ต.จรวย หมู

ท่ี 4 

จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปาบานนายมนตรี -

 บาน ร.ต.ต.จรวย หมูท่ี 4 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 

พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 3 ลําดับท่ี 5 (กองชาง) 

      

    

โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยบานนางมล - สุดสาย  

หมูท่ี 2 

จํานวน 550,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปาสวนภูมิภาคซอยบาน 

นางมล - สุดสาย หมูท่ี 2 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 

พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 2 ลําดับท่ี 1 (กองชาง) 

      

    

โครงการขยายเขตประปาสายบานนายมานิตย - บานนางมณี

มนต หมูท่ี 1 

จํานวน 430,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปาสายบานนายมานิตย - บาน

นางมณีมนต หมูท่ี 1 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 
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พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 6 ลําดับท่ี 8 (กองชาง) 

    

โครงการขยายไหลทาง คสล. สายหนองกระจับ - บานนาย

บรรพต หมูท่ี 1 

จํานวน 671,000 บาท 

      

  -โดยขยายไหลทาง คสล. กวางขางละ 0.50 เมตร 

ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว

จราจร คสล. ไมนอยกวา 750.00 ตารางเมตร ไหลทางหิน

คลุกกวางขางละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบองคการ

บริหารสวนตําบลปราณบุรีกําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 

พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 3/2564) หนาท่ี 6 ลําดับท่ี 10 (กองชาง) 

      

   
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)       

    
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา

ได (คา K) ใหแกผูประกอบการอาชีพงานกอสรางท่ีทําสัญญา

แบบปรับราคาใหกับองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

-เปนไปตามหนังสือวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลง

วันท่ี 5 มีนาคม 2561 (กองชาง) 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 55,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 45,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการ เชน คาจัดซ้ือ 

วัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปาย

ประชาสัมพันธ คาวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 54 ลําดับท่ี 3 (สํานักปลัด)  

      

    

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการ เชน คาจัดซ้ือวัสดุ คาอาหาร คา

เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) หนาท่ี 10 ลําดับท่ี 2 (สํานักปลัด) 

      

    
โครงการอนุรักษพิทักษสิ่งแวดลอม จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการ เชน คาจัดซ้ือวัสดุ คาอาหาร คา

เครื่องดื่มคาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
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-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2) หนาท่ี 10 ลําดับท่ี 2 (สํานักปลัด) 

   
คาวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน จอบหมุน จอบ

พรวน มีดตัดตนไม ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พืช

และสัตว อุปกรณในการขยายพันธพืช ผาใบหรือผา

พลาสติก หนากากปองกันแกสพิษ ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด) 
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ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                                   

แผนงาน

งบกลาง 

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา 

แผนงาน

การเกษตร 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/

ประเภทรายจาย 

      
          

              

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทน 
15,700                     15,700 

เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 
155,000                     155,000 

เงินสํารองจาย 200,000                     200,000 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,400,000                     1,400,000 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 150,000                     150,000 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 5,500,000                     5,500,000 

รายจายตามขอผูกพัน                         

(1) เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพอบต.

ปราณบุรี (สปสช.) 

108,000                     108,000 

(2) คาสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบล

ปราณบุรี 

200,000                     200,000 

เงินเกษียณอายุราชการกอน

กําหนด 
350,000                     350,000 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวน
450,000                     450,000 
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ทองถิ่น (ก.บ.ท.) 

งบบุคลากร 

เงินเดือน 

(ฝาย

การเมือง) 

คาตอบแทนประจาํตําแหนง

นายก/รองนายก 
  42,120                   42,120 

คาตอบแทนประธานสภา/

รองประธานสภา/สมาชิก

สภา/เลขานุการสภาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

  1,022,400                   1,022,400 

คาตอบแทนพิเศษนายก/

รองนายก 
  42,120                   42,120 

คาตอบแทนรายเดือน

เลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายก

องคการบริหารสวนตําบล 

  86,400                   86,400 

เงินเดือนนายก/รองนายก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  514,080                   514,080 

เงินเดือน 

(ฝายประจํา) 

คาจางลูกจางประจํา   492,120                   492,120 

คาตอบแทนพนักงานจาง   1,389,920   622,080           620,000   2,632,000 

เงินเดือนขาราชการ หรือ

พนักงานสวนทองถิ่น 
  3,646,480 510,000 980,880 204,000 1,480,000       900,000   7,721,360 

เงินประจําตําแหนง   252,000   42,000   42,000       42,000   378,000 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของ

ขาราชการ หรือพนักงาน

สวนทองถิ่น 

  48,000 10,000     20,000       6,000   84,000 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จาง 

 

  165,800   34,800           23,000   223,600 
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งบ

ดําเนินงาน 

คาตอบแทน 

คาเชาบาน   130,000 70,000 30,000   45,000       60,000   335,000 

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ 
  25,000 3,000 5,000               33,000 

คาตอบแทนผูปฏบิัติ

ราชการอันเปนประโยชน

แกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

  500,000 60,000   120,000         200,000   880,000 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ขาราชการ/พนักงาน/

ลูกจางประจาํ 

  67,700   20,000   50,000       30,000   167,700 

คาใชสอย 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม   80,000 50,000 10,000 10,000 20,000       50,000   220,000 

รายจายเกี่ยวกบัการรับรอง

และพิธกีาร 
  100,000                   100,000 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายงบรายจาย

อื่น ๆ 

                        

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึง

บริการ 
  230,000 50,000 40,000 10,000 20,000       40,000   390,000 

คาใชจายเดินทางไปราชการ       50,000               50,000 

คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ 
  290,000       50,000       50,000   390,000 

คาใชจายสําหรับการ

เลือกต้ังขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

  300,000                   300,000 
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โครงการการแพทยฉุกเฉิน     35,000                 35,000 

โครงการขับขี่ปลอดภยัถูก

กฎหมายจราจร 
    20,000                 20,000 

โครงการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ

พัฒนาชุมชน 

              10,000       10,000 

โครงการแขงขันทักษะทาง

วิชาการในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กและรวมกับ อปท.อื่น 

      10,000               10,000 

โครงการครอบครัวแรลล่ี

และแหลงเรียนรูทองถิ่น 
              10,000       10,000 

โครงการจังหวัดสะอาดตาม

หลัก 3Rs ประชารัฐ เพื่อลด

ปริมาณขยะมูลฝอยใน

ชุมชน 

        15,000             15,000 

โครงการจัดการแขงขันกีฬา

ประจําตําบล 
                35,000     35,000 

โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง 
                40,000     40,000 

โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต 
                45,000     45,000 

โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ 
                45,000     45,000 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 
  150,000                   150,000 

โครงการปลูกปาเฉลิมพระ

เกียรติ 
                    15,000 15,000 
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โครงการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ

ประจําองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

    50,000                 50,000 

โครงการพัฒนาทักษะหลาก

อาชีพ 
              100,000       100,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการองคกรชุมชน

ตําบลปราณบุรี 

              5,000       5,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ชมรมผูสูงอายุตําบลปราณ

บุรี 

              100,000       100,000 

โครงการเยี่ยมเยือนผูสูงอายุ 

คนพิการ ผูดอยโอกาส 
          20,000           20,000 

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ

ทางถนนและอํานวยความ

สะดวกชวงเทศกาลและวัน

สําคัญ 

    25,000                 25,000 

โครงการรณรงคสวมหมวก

กันน็อค 100% 
    10,000                 10,000 

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ           100,000           100,000 

โครงการลอกคูคลองและ

แหลงน้ําธรรมชาติ 
    100,000                 100,000 

โครงการสงเสริมกิจกรรม 

วันเขาพรรษา 
                10,000     10,000 

โครงการสงเสริมทองถิ่น

ปลอดทุจริต 
  15,000                   15,000 
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โครงการสงเสริมเรียนรูนอก

สถานที่ (ทัศนศึกษา ศพด.) 
      10,000               10,000 

โครงการสงเสริมสภาเด็ก

และเยาวชน 
              5,000       5,000 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 

(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ศพด.) 

      12,000               12,000 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา (คา

วัสดุส่ือการ เรียนการสอน) 

      68,000               68,000 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 

(เคร่ืองแบบนักเรียน  ศพด.) 

      9,000               9,000 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 

(หนังสือเรียน ศพด.) 

      6,000               6,000 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 

(อาหารกลางวัน) 

      180,000               180,000 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 

(อุปกรณการเรียน ศพด.) 

      12,000               12,000 

โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ

        60,000             60,000 
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พระเจานองนางเธอเจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราช

นารี 

โครงการใหความรู

ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณ

ภัย อัคคีภัย ดับเพลิง 

เบื้องตน 

    10,000                 10,000 

โครงการอนุรักษพันธกุรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพ

พระรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

                    15,000 15,000 

โครงการอนุรักษพิทักษ

ส่ิงแวดลอม 
                    15,000 15,000 

โครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม ของผูบริหาร 

สมาชิกสภา พนกังาน สวน

ตําบลและลูกจาง อบต.

ปราณบุรี 

  15,000                   15,000 

โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
                30,000     30,000 

โครงการอบรมธรรมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
                40,000     40,000 

โครงการอบรมสัมมนา

พัฒนาศักยภาพสตรีและ
              100,000       100,000 
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แกนนําหมูบาน 

โครงการอบรมใหความรู

ตอตานยาเสพติด 
    10,000                 10,000 

โครงการอบรมใหความรู

ผูดูแลคนพิการ ผูสูงอาย ุ

ผูดอยโอกาส 

          5,000           5,000 

โครงการอบรมอาสาสมคัร

ปองกันภัยฝายพลเรือน 
    50,000                 50,000 

คาวัสดุ 

วัสดุกอสราง   20,000 5,000 20,000           80,000   125,000 

วัสดุการเกษตร                     10,000 10,000 

วัสดุการศึกษา       30,000               30,000 

วัสดุกีฬา                 10,000     10,000 

วัสดุคอมพิวเตอร   40,000   20,000   20,000       30,000   110,000 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง     30,000                 30,000 

วัสดุเคร่ืองแตงกาย     25,000                 25,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร   5,000   5,000   5,000       10,000   25,000 

วัสดุงานบานงานครัว   20,000   548,000               568,000 

วัสดุจราจร     5,000                 5,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน   110,000 100,000   10,000 10,000       50,000   280,000 

วัสดุไฟฟาและวิทย ุ   20,000 10,000 10,000   5,000       200,000   245,000 

วัสดุยานพาหนะและขนสง   60,000 50,000             20,000   130,000 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย 
  5,000   10,000 100,000             115,000 

วัสดุสํานักงาน   70,000   20,000   20,000       20,000   130,000 

วัสดุสํารวจ                   5,000   5,000 
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วัสดุอื่น     5,000                 5,000 

คา

สาธารณูปโภค 

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และ

คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 
  5,000                   5,000 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล   15,000   5,000               20,000 

คาบริการโทรศัพท   10,000                   10,000 

คาบริการไปรษณีย   45,000               1,000   46,000 

คาบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม 
  13,000   5,000               18,000 

คาไฟฟา   280,000   30,000               310,000 

งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส 
                        

ครุภัณฑสํานักงาน                         

จัดซ้ือเกาอี ้   20,000                   20,000 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน 
  17,000   17,000               34,000 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ 

Multifunction เลเซอร 

หรือ LED สี 

                  15,000   15,000 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร 

หรือ LED ขาวดํา (18 

หนา/นาที) 

  2,600                   2,600 

คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ                         

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ

ราคาได (คา K) 
                  15,000   15,000 

คาจางออกแบบ จาง

ควบคุมงานที่จายใหแก
                  15,000   15,000 
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เอกชนหรือนิติบุคคล 

โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยขางสนามกีฬาหนอง

จอม ชวงที่ 2 หมูที่ 4 

                  200,000   200,000 

โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายบานนายกรชัย - ถนน 

รพช. หมูที่ 4 

                  583,000   583,000 

โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายบานนายผดุง - บอ

สุนทร หมูที่ 7 

                  424,000   424,000 

โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายบานนายมานิตย - ดอน

มะกอก หมูที่ 1 

                  508,000   508,000 

โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายศาลาหมูบาน - บาน

ผูใหญพล หมูที่ 2 

                  414,000   414,000 

โครงการกอสรางถนน คสล.

สายบานนางปราณี -  นาง

มณฑาทิพย หมูที ่3 

                  212,000   212,000 

โครงการกอสรางถนน คสล.

สายบานนางแอว หมูที ่3 
                  517,000   517,000 

โครงการกอสรางถนน คสล.

สายบานนายปราโมทย - 

บานนางเฉลิม หมูที ่7 

                  987,000   987,000 

โครงการกอสรางทาง

ระบายน้าํพรอมฝาครอบ

ศูนยพัฒนาคุณภาพชวีิต

                  138,000   138,000 
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และสงเสริมอาชีพผูสูงอาย ุ

โครงการขยายเขตประปา

บานนายมนตรี - บาน 

ร.ต.ต.จรวย หมูที่ 4 

                  200,000   200,000 

โครงการขยายเขตประปา

ภูมิภาค ซอยบานนางมล - 

สุดสาย หมูที่ 2 

                  550,000   550,000 

โครงการขยายเขตประปา

สายบานนายมานิตย - บาน

นางมณีมนต หมูที่ 1 

                  430,000   430,000 

โครงการขยายไหลทาง 

คสล. สายหนองกระจบั - 

บานนายบรรพต หมูที ่1 

                  671,000   671,000 

งบเงิน

อุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                         

เงินอุดหนุนสวนราชการ                         

โครงการขยายเขตไฟฟาขึ้น

จุดชมวิวเขานาหวย หมูที ่3 
            300,000         300,000 

โครงการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  35,000                   35,000 

อุดหนุนโรงเรียนบานหนอง

กา (โครงการสนับสนุน

พัฒนาการศึกษา) 

      101,400               101,400 

อุดหนุนโรงเรียนบานหนอง

กา (อาหารกลางวัน) 
      380,000               380,000 
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อุดหนุนโรงเรียนวัดนาหวย 

(โครงการสนับสนุนพัฒนา

การศึกษา) 

      101,400               101,400 

อุดหนุนโรงเรียนวัดนาหวย 

(อาหารกลางวัน) 
      640,000               640,000 

รวม 8,528,700 10,396,740 1,293,000 4,084,560 529,000 1,912,000 300,000 330,000 255,000 8,316,000 55,000 36,000,000 
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