
 
 

 

 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
เรื่อง การตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 
 

  ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจําป 2565 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 และครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 มีมติเห็นชอบ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และนายอําเภอปราณบุรีไดพิจารณาอนุมัติ
เห็นชอบใหตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบรอยแลว นั้น 
 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 38 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงประกาศใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   5  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
(นายบํารุง ตรีเพชร) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

ขอบัญญัต ิ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 
 
 

 

ของ 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ี

อําเภอปราณบุร ีจังหวดัประจวบครีีขันธ 
 



องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี
เขต/อําเภอ ปราณบุรี    จังหวัดประจวบคีรีขันธ

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

99/9 หมู 4  ซอย-  ถนนรพช.  แขวง/ตําบล ปราณบุรี
  เขต/อําเภอ ปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77120

พื้นที่ 55.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,910 คน
ชาย 2,398 คน

หญิง 2,512 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลปราณบุรี
อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 44,535,864.76 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 78,906,092.27 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,744,858.64 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 82,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 32,707,506.09 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 304,935.91 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 40,362.80 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 178,300.31 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 206,853.54 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,144,305.95 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 12,832,747.58 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 15,023,359.20 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 24,770,721.50 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 7,706,784.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,546,312.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,634,325.00 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,677,500.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,205,800.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,815,160.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี
อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 304,935.91 262,000.00 320,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

40,362.80 84,900.00 84,900.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 178,300.31 285,900.00 255,900.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 206,853.54 11,500.00 11,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 700.00 700.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 730,452.56 645,000.00 673,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,144,305.95 21,855,000.00 21,157,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,144,305.95 21,855,000.00 21,157,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 12,832,747.58 13,500,000.00 13,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,832,747.58 13,500,000.00 13,500,000.00

รวม 32,707,506.09 36,000,000.00 35,330,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี
อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,706,784.50 8,528,700.00 8,167,300.00

งบบุคลากร 10,546,312.00 13,238,200.00 11,679,250.00

งบดําเนินงาน 2,634,325.00 6,739,700.00 7,221,550.00

งบลงทุน 2,677,500.00 5,935,600.00 6,470,100.00

งบเงินอุดหนุน 1,205,800.00 1,557,800.00 1,791,800.00

รวมจายจากงบประมาณ 24,770,721.50 36,000,000.00 35,330,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลปราณบุรี

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลปราณบุรี
อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,599,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 927,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,803,710

แผนงานสาธารณสุข 415,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,736,510

แผนงานเคหะและชุมชน 645,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 355,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 245,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,400,600

แผนงานการเกษตร 35,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,167,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,330,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,167,300 8,167,300
    งบกลาง 8,167,300 8,167,300

หน้า : 1/8-6-



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,306,280 410,000 1,908,800 222,300 6,847,380
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,361,520 0 0 0 1,361,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,944,760 410,000 1,908,800 222,300 5,485,860

งบดําเนินงาน 1,795,000 0 725,000 30,000 2,550,000
    คาตอบแทน 492,000 0 300,000 30,000 822,000

    คาใช้สอย 800,000 0 260,000 0 1,060,000

    คาวัสดุ 175,000 0 125,000 0 300,000

    คาสาธารณูปโภค 328,000 0 40,000 0 368,000

งบลงทุน 131,500 0 36,000 0 167,500
    คาครุภัณฑ 131,500 0 36,000 0 167,500

งบเงินอุดหนุน 35,000 0 0 0 35,000
    เงินอุดหนุน 35,000 0 0 0 35,000

รวม 6,267,780 410,000 2,669,800 252,300 9,599,880

หน้า : 2/8
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 373,000 373,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 373,000 373,000

งบดําเนินงาน 554,000 554,000
    คาตอบแทน 99,000 99,000

    คาใช้สอย 280,000 280,000

    คาวัสดุ 175,000 175,000

รวม 927,000 927,000

หน้า : 3/8
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,538,360 0 1,538,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,538,360 0 1,538,360

งบดําเนินงาน 335,000 1,151,550 1,486,550
    คาตอบแทน 165,000 0 165,000

    คาใช้สอย 100,000 303,550 403,550

    คาวัสดุ 70,000 808,000 878,000

    คาสาธารณูปโภค 0 40,000 40,000

งบลงทุน 22,000 0 22,000
    คาครุภัณฑ 22,000 0 22,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,756,800 1,756,800
    เงินอุดหนุน 0 1,756,800 1,756,800

รวม 1,895,360 2,908,350 4,803,710

หน้า : 4/8
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 215,000 215,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 215,000 215,000

งบดําเนินงาน 200,000 200,000
    คาใช้สอย 90,000 90,000

    คาวัสดุ 110,000 110,000

รวม 415,000 415,000

หน้า : 5/8
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,210,510 0 1,210,510
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,210,510 0 1,210,510

งบดําเนินงาน 346,000 120,000 466,000
    คาตอบแทน 196,000 0 196,000

    คาใช้สอย 90,000 120,000 210,000

    คาวัสดุ 60,000 0 60,000

งบลงทุน 60,000 0 60,000
    คาครุภัณฑ 60,000 0 60,000

รวม 1,616,510 120,000 1,736,510
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 645,000 645,000
    คาใช้สอย 540,000 540,000

    คาวัสดุ 105,000 105,000

รวม 645,000 645,000

หน้า : 6/8
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 355,000 355,000
    คาใช้สอย 355,000 355,000

รวม 355,000 355,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 145,000 245,000
    คาใช้สอย 100,000 145,000 245,000

รวม 100,000 145,000 245,000

หน้า : 7/8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,495,000 1,495,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,495,000 1,495,000

งบดําเนินงาน 685,000 685,000
    คาตอบแทน 290,000 290,000

    คาใช้สอย 130,000 130,000

    คาวัสดุ 265,000 265,000

งบลงทุน 6,220,600 6,220,600
    คาครุภัณฑ 17,000 17,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 6,203,600 6,203,600

รวม 8,400,600 8,400,600
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 35,000 35,000
    คาใช้สอย 25,000 25,000

    คาวัสดุ 10,000 10,000

รวม 35,000 35,000

หน้า : 8/8-13-



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,599,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 927,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,803,710

แผนงานสาธารณสุข 415,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,736,510

แผนงานเคหะและชุมชน 645,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 355,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 245,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,400,600

แผนงานการเกษตร 35,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,167,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,330,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลปราณบุรี และโดยอนุมัติของนายอําเภอปราณบุรี

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,330,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,330,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลปราณบุรี
อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

-14-



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลปราณบุรีปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลปราณบุรีมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายบํารุง ตรีเพชร)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลปราณบุรี

อนุมัติ

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

(นายปรีดา สุขใจ)

ตําแหนง นายอําเภอปราณบุรี

-15-



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 564.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 12,979.12 7,522.28 40,000.00 -75.00 % 10,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 61,761.75 85,012.63 62,000.00 45.16 % 90,000.00
     ภาษีป้าย 97,615.00 112,401.00 60,000.00 100.00 % 120,000.00
     อากรรังนกอีแอน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 272,919.87 304,935.91 262,000.00 320,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 921.50 1,008.80 800.00 0.00 % 800.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,668.00 8,704.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด
ลอมแหงชาติ

3,302.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 670.00 590.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

วันที่พิมพ : 22/8/2565  11:59:13 หนา : 1/4
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 800.00 80.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,000.00 4,000.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 2,420.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 1,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

8,640.00 16,420.00 9,000.00 0.00 % 9,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,770.00 3,120.00 1,700.00 0.00 % 1,700.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 9,200.00 1,520.00 600.00 0.00 % 600.00
     รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 1,500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 31,971.50 40,362.80 84,900.00 84,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ดอกเบี้ย 260,755.45 178,300.31 280,000.00 -10.71 % 250,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
     คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 260,755.45 178,300.31 285,900.00 255,900.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 753.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 87,300.00 177,200.00 8,500.00 0.00 % 8,500.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

วันที่พิมพ : 22/8/2565  11:59:13 หนา : 2/4
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาขายแบบพิมพและคํารอง 10.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 65.00 53.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,638.97 29,600.54 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 89,766.97 206,853.54 11,500.00 11,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายไดจากทุนอื่น ๆ 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 700.00 700.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 594,011.20 588,640.11 650,000.00 -9.23 % 590,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,223,767.04 7,938,432.90 7,900,000.00 0.00 % 7,900,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,309,063.29 2,498,418.07 2,400,000.00 0.00 % 2,400,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 268,536.33 294,208.42 310,000.00 3.23 % 320,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,499,335.84 3,726,020.12 4,000,000.00 -1.20 % 3,952,000.00
     ภาษีการพนัน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 38,312.73 44,046.57 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 31,012.70 20,547.01 32,000.00 0.00 % 32,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 0.00 0.75 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

4,511,000.00 4,033,992.00 6,500,000.00 -9.23 % 5,900,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,475,039.13 19,144,305.95 21,855,000.00 21,157,000.00

วันที่พิมพ : 22/8/2565  11:59:13 หนา : 3/4
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 11,920,152.00 12,832,747.58 13,500,000.00 0.00 % 13,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 11,920,152.00 12,832,747.58 13,500,000.00 13,500,000.00
รวมทุกหมวด 31,050,604.92 32,707,506.09 36,000,000.00 35,330,000.00

วันที่พิมพ : 22/8/2565  11:59:13 หนา : 4/4
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,330,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 320,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 10,000 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 90,000 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 120,000 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

อากรรังนกอีแอน จํานวน 100,000 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 84,900 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 800 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,000 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

วันที่พิมพ : 22/8/2565  11:59:40 หนา : 1/4-20-



คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ

จํานวน 500 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 6,000 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 2,000 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 9,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,700 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 200 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 600 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 255,900 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 5,000 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

เงินปันผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ จํานวน 200 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา
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คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 200 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 11,500 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 500 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 8,500 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาเขียนแบบแปลน จํานวน 500 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาขายแบบพิมพและคํารอง จํานวน 500 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 700 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 500 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายไดจากทุนอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

-ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,157,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 590,000 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

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

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

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 320,000 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,952,000 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีการพนัน จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 32,000 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 5,900,000 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 13,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,500,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 111,044 85,088 155,000 0 % 155,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,153 5,400 15,700 0 % 15,700

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 150,000 150,000 0 0 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,110,000 5,417,200 5,500,000 0 % 5,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,234,400 1,324,200 1,400,000 0 % 1,400,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 118,000 124,000 150,000 0 % 150,000

เงินสํารองจาย 88,204 20,882 200,000 0 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 450,000 -2.98 % 436,600

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.ปราณบุรี (สปสช.)

83,412 120,014.5 108,000 1.85 % 110,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลปราณบุรี
อําเภอปราณบุรี    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

(2) คาสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
ปราณบุรี

0 0 200,000 0 % 200,000

เงินเกษียณอายุราชการกอนกําหนด 0 0 350,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

223,300 460,000 0 0 % 0

รวมงบกลาง 7,124,513 7,706,784.5 8,528,700 8,167,300
รวมงบกลาง 7,124,513 7,706,784.5 8,528,700 8,167,300
รวมงบกลาง 7,124,513 7,706,784.5 8,528,700 8,167,300

รวมแผนงานงบกลาง 7,124,513 7,706,784.5 8,528,700 8,167,300
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 61,660 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 452,420 13.63 % 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/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,022,400 964,800 1,022,400 -33.8 % 676,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120 1,649,520 1,707,120 1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,256,390 2,637,414 2,320,000 -39.44 % 1,405,000

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 209,040 225,480 240,000 2.08 % 245,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 964,558 1,066,800 1,100,000 -11.2 % 976,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 103,870 125,640 125,000 -13.6 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,743,858 4,265,334 3,995,000 2,944,760
รวมงบบุคลากร 5,450,978 5,914,854 5,702,120 4,306,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

8,900 0 500,000 -40 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 88,800 101,000 96,000 37.5 % 132,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 32,700 68.2 % 55,000

รวมค่าตอบแทน 106,900 114,200 633,700 492,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 103,606.1 122,601.8 200,000 0 % 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 65,981.48 13,193.2 55,000 45.45 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 28,292 42,322 150,000 -33.33 % 100,000

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 217,650 -100 % 0

โครงการคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดขบวนมหัศจรรย์เมืองสามอาวฯ 20,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต 7,905 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต 0 0 7,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน สวนตําบล
และลูกจ้าง อบต.ปราณบุรี

0 0 1,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน สวนตําบล
และลูกจ้าง อบต.ปราณบุรี

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

0 0 0 100 % 300,000

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

184,910 0 0 0 % 0

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

0 0 200,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 122,397.73 95,441.5 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 533,092.31 273,558.5 880,650 800,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,485 25,966 70,000 -42.86 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 -75 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,720 4,740 33,000 -9.09 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 4,275 2,795 7,000 42.86 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,800 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 62,870 66,820.71 80,000 -37.5 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,400 13,140 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 125,550 113,461.71 260,000 175,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 284,751.42 270,954.48 280,000 0 % 280,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 23,565.12 18,852.76 15,000 0 % 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,973.04 3,674.17 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 11,524.94 11,556 13,000 0 % 13,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 323,814.52 305,037.41 328,000 328,000
รวมงบดําเนินงาน 1,089,356.83 806,257.62 2,102,350 1,795,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง 8,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง มีโช้คปรับระดับ
สูง - ต่ํา

0 0 0 100 % 25,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 63,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

0 0 0 100 % 45,500

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 20,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน 16,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการขยายเขตเสียงไร้สายภายในเขต
ตําบลปราณบุรี

232,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้ทําน้ําร้อนน้ําเย็นแบบตั้งพื้น 4,700 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เย็น 12,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน

16,500 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 0 100 % 51,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาดไมน้อยกวา 
800 VA

2,390 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 374,590 0 37,000 131,500
รวมงบลงทุน 374,590 0 37,000 131,500

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  12:00 หน้า : 7/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 33,000 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

33,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนของ องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 35,000

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 35,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 33,000 33,000 35,000 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 33,000 33,000 35,000 35,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,947,924.83 6,754,111.62 7,876,470 6,267,780

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  12:00 หน้า : 8/51
-31-



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

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 390,000 5.13 % 410,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 390,000 410,000
รวมงบบุคลากร 0 0 390,000 410,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 390,000 410,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,133,616 853,260 1,386,480 -9.84 % 1,250,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

4,610 0 48,000 -50 % 24,000

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 227,340 240,420 252,120 5.82 % 266,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 204,958 276,000 289,920 0.03 % 290,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 30,884 42,840 40,800 -11.76 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,643,408 1,454,520 2,059,320 1,908,800
รวมงบบุคลากร 1,643,408 1,454,520 2,059,320 1,908,800

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  12:00 หน้า : 9/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 90,000 66.67 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 30,000 0 45,000 122.22 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 25,000 20 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 36,600 0 180,000 300,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 31,463 0 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายเดินทางไปราชการ 100,724 61,720 0 0 % 0

2.การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

380,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 160,000 -37.5 % 100,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  12:00 หน้า : 10/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 150,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,272.68 14,217.42 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 514,459.68 75,937.42 370,000 260,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 38,056.35 11,886 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 22,520 18,870 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,310 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 81,886.35 50,756 120,000 125,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 9,104 9,514 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,104 9,514 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 642,050.03 136,207.42 710,000 725,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  12:00 หน้า : 11/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 100 % 19,000

ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  23,100 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1 0 11,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที)

0 0 2,600 -100 % 0

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 46,600 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 69,700 28,000 2,600 36,000
รวมงบลงทุน 69,700 28,000 2,600 36,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,355,158.03 1,618,727.42 2,771,920 2,669,800

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  12:00 หน้า : 12/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 70,000 217.57 % 222,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 70,000 222,300
รวมงบบุคลากร 0 0 70,000 222,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 35,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 65,000 30,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 135,000 252,300

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  12:00 หน้า : 13/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,303,082.86 8,372,839.04 11,173,390 9,599,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 373,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 373,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 373,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

55,800 104,800 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000

คาเชาบ้าน 0 0 70,000 -48.57 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 55,800 104,800 133,000 99,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 50,000 -80 % 10,000

โครงการลอกคูคลองและแหลงน้ําธรรมชาติ 400,000 0 100,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  12:00 หน้า : 14/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมายจราจร 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมายจราจร 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 800 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 47,500 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และ
อํานวยความสะดวกชวงเทศกาลปใหม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและ
อํานวยความสะดวกชวงเทศกาลและวัน
สําคัญ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและ
อํานวยความสะดวกชวงเทศกาลและวัน
สําคัญ

11,302 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและ
อํานวยความสะดวกชวงเทศกาลและวัน
สําคัญ

0 15,082 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  12:00 หน้า : 15/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและ
อํานวยความสะดวกชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100% 9,320 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100% 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณภัย อัคคีภัย ดับเพลิง เบื้องต้น

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณภัย อัคคีภัย ดับเพลิง เบื้องต้น

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้ตอต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

37,310 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 505,432 15,082 275,800 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,416 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 24,396 0 25,000 0 % 25,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  12:00 หน้า : 16/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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

วัสดุจราจร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุอื่น 42,907 9,380 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 104,432 9,380 210,000 175,000
รวมงบดําเนินงาน 665,664 129,262 618,800 554,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบทอสูบน้ําพญานาค
เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไมน้อยกวา 6 แรง
ม้า จํานวน 1 เครื่อง

0 0 20,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงเครื่องยนต์
เบนซิน ขนาดไมน้อยกวา 5 แรงม้า จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 8,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปดจุดสําคัญในหมู
บ้าน หมูที่ 1

262,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปดจุดสําคัญในหมู
บ้าน หมูที่ 3

198,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ 6,200 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ 6,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
0 4,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเชื่อม INVERTER
0 5,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปั๊มลม
0 5,700 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ 12,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อแทนตัดไฟเบอร์
0 5,500 0 0 % 0

จัดซื้อป้ายไฟไซเรนสามเหลี่ยม 19,795 0 0 0 % 0

จัดซื้อเลื่อยโซยนต์
0 13,800 0 0 % 0

จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง 19,795 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 524,590 35,000 28,200 0
รวมงบลงทุน 524,590 35,000 28,200 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,190,254 164,262 647,000 927,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,190,254 164,262 647,000 927,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  12:00 หน้า : 18/51
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 429,900 565,020 780,680 6.32 % 830,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 571,440 584,640 622,080 2.3 % 636,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 38,500 33,460 34,800 -13.79 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,081,840 1,225,120 1,479,560 1,538,360
รวมงบบุคลากร 1,081,840 1,225,120 1,479,560 1,538,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 10 % 110,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 4,750 3,300 155,000 165,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  12:00 หน้า : 19/51
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,100 4,400 40,000 0 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 58,874 26,820 80,000 -37.5 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 59,974 31,220 130,000 100,000
ค่าวัสดุ

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,098 14,930 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,150 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 44,773 34,930 70,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 109,497 69,450 355,000 335,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ 0 0 0 100 % 5,000

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 12,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  12:00 หน้า : 20/51
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จัดซื้อโต๊ะปฏิงาน 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน

0 17,000 17,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,000 17,000 22,000
รวมงบลงทุน 0 17,000 17,000 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,191,337 1,311,570 1,851,560 1,895,360
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

3.โครงการสนับสนุนคาใช้การบริหารสถาน
ศึกษา

207,880 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและรวมกับ อปท.อื่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและรวมกับ อปท.อื่น

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมเรียนรู้นอกสถานที่ 
(ทัศนศึกษา ศพด.)

0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  12:00 หน้า : 21/51
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โครงการสงเสริมเรียนรู้นอกสถานที่ 
(ทัศนศึกษา ศพด.)

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้
เรียน ศพด.)

0 0 0 100 % 10,750

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ศพด.)

0 0 12,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาวัสดุสื่อการ เรียนการสอน)

0 49,300 68,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาวัสดุสื่อการเรียนการสอน)

0 0 0 100 % 49,300

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เครื่องแบบนักเรียน  ศพด.)

0 0 0 100 % 7,500

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เครื่องแบบนักเรียน  ศพด.)

0 0 9,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (หนังสือเรียน ศพด.)

0 0 6,000 -16.67 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

0 0 0 100 % 206,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

0 74,020 120,000 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อุปกรณ์การเรียน ศพด.)

0 0 12,000 -58.33 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 207,880 123,320 247,000 303,550
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 528,000 40.72 % 743,000

คาอาหารเสริม (นม) 314,625.14 479,130 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 12,520 4,145 20,000 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุการศึกษา 29,613 29,960 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 356,758.14 513,235 593,000 808,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 15,451.11 12,258.2 30,000 0 % 30,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 4,160.7 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 1,551.5 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 15,451.11 17,970.4 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 580,089.25 654,525.4 880,000 1,151,550
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,063,838 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา (โครงการ
สนับสนุนพัฒนาการศึกษา)

0 101,400 101,400 0 % 101,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา (อาหารกลาง
วัน)

0 352,000 397,800 26.7 % 504,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย (โครงการสนับ
สนุนพัฒนาการศึกษา)

0 101,400 101,400 0 % 101,400

อุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย (อาหารกลาง
วัน)

0 618,000 752,400 39.55 % 1,050,000

รวมเงินอุดหนุน 1,063,838 1,172,800 1,353,000 1,756,800
รวมงบเงินอุดหนุน 1,063,838 1,172,800 1,353,000 1,756,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,643,927.25 1,827,325.4 2,233,000 2,908,350
รวมแผนงานการศึกษา 2,835,264.25 3,138,895.4 4,084,560 4,803,710

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs 
ประชารัฐ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

0 2,400 0 0 % 0

โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs 
ประชารัฐ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

2,760 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

59,810 0 0 0 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

0 65,485 0 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID) และการจัดทําหน้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง

10,193 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 72,763 67,885 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 28,735 55,350 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 28,735 55,350 0 0
รวมงบดําเนินงาน 101,498 123,235 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 59,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 59,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 59,000 0 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 101,498 182,235 0 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 215,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 215,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 215,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs 
ประชารัฐ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

0 0 15,000 -100 % 0
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โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs 
ประชารัฐ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

0 0 75,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 120,000 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 110,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 350,000 200,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ
โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community 
lsolation) ในพื้นที่อําเภอปราณบุรี

0 0 5,250 -100 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลวังก์พง
โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย 
(Community Isolation) ในพื้นที่อําเภอ
ปราณบุรี

0 0 23,100 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 28,350 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 28,350 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 378,350 415,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 101,498 182,235 378,350 415,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 743,093 722,260 1,015,000 15.12 % 1,168,510
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

3,330 0 20,000 -100 % 0

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 788,423 764,260 1,077,000 1,210,510
รวมงบบุคลากร 788,423 764,260 1,077,000 1,210,510

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 70,000 14.29 % 80,000

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 60,000 10 % 66,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 64,600 61,000 180,000 196,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 16,500 3,050 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 66,900 14,257 50,000 0 % 50,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,000 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 90,400 17,307 90,000 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,523 12,170 50,000 -60 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 35,000 -85.71 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,880 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 44,403 12,170 110,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 199,403 90,477 380,000 346,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด
ไมน้อยกวา 24,000 บีทียู

28,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 7,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์หน้าเหล็ก (โต๊ะ
กลม)

29,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง 0 0 0 100 % 60,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อจอสกรีน สําหรับฉายภาพโปรเจค
เตอร์ แบบมือดึง แขวนเพดาน ขนาดไม
น้อยกวา 120 นิ้ว

3,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน

16,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน

0 17,000 0 0 % 0

สแกนเนอร์  สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1

17,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 95,300 24,000 0 60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างทางลาดศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

0 113,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

295,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 295,000 113,000 0 0
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รวมงบลงทุน 390,300 137,000 0 60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,378,126 991,737 1,457,000 1,616,510

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้
ด้อยโอกาส

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้
ด้อยโอกาส

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 7,500 0 100,000 -100 % 0

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 57,630 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแล คนพิการ ผู้
สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้
สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 7,500 57,630 125,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 7,500 57,630 125,000 120,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 7,500 57,630 125,000 120,000
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รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,385,626 1,049,367 1,582,000 1,736,510
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 382,920 584,540 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 569,146 574,752 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 38,913 28,266 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 990,979 1,187,558 0 0
รวมงบบุคลากร 990,979 1,187,558 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

229,700 204,400 0 0 % 0

คาเชาบ้าน 4,000 48,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 233,700 252,400 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 40,000 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 13,798 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 18,140 16,743.96 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 71,938 16,743.96 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,960 8,435 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 199,565 197,560 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 97,500 3,850 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 36,600 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 35,880 37,270 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,100 7,600 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 372,005 291,315 0 0
รวมงบดําเนินงาน 677,643 560,458.96 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 0 13,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน 0 5,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) 718,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 718,000 40,500 0 0
รวมงบลงทุน 718,000 40,500 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,386,622 1,788,516.96 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้าน นาย
สมวงศ์ - หนองกระจับ หมูที่ 1

0 484,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาง
แป๋ว หมูที่ 3

0 385,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยสนามกีฬา
หนองจอม หมูที่ 4

0 320,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองกาหลวง หมูที่ 1

824,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายประจักษ์ - บ้านนายวินัย หมูที่ 
2

610,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายวัตร(โรงอิฐ) หมูที่ 3 

275,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านอูชางต๊ะ หมูที่ 7

340,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองกาหลวง ชวงที่ 2 หมูที่ 1

200,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังโรงเรียนบ้านหนองกา หมูที่ 7

740,160 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างโรงจอดรถยนต์ หมูที่ 4 475,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากหนองกาน้อย - โรงเรียนเมือง
ปราณบุรี หมูที่ 2

348,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมห้องน้ําศาลาหมูบ้านลุม
โพธิ์ หมูที่ 4

48,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยบ้าน
นายประมวล - ชางบอล หมูที่ 4

0 173,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายไรนาย
สัมพันธ์ หมูที่ 7

0 490,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังตอจากเดิมสาย
บ้านนายทร(ข้ามทุง) - บ้านนางแป๋ว หมูที่ 3

205,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างบ้าน
นางเอื้อมพร หมูที่ 3

0 110,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบบระบายน้ําพร้อมบอ
พัก คสล.สายถนนหลังวัดนาห้วย หมูที่ 4

398,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบบระบายน้ําพร้อมบอ
พัก คสล.สายบ้านนายกาวิล - หลังโรงอิฐ 
หมูที่ 4

220,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา สายบ้านนาย
สมบูรณ์ - เขตรถไฟ หมูที่ 2

0 399,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,683,160 2,361,000 0 0
รวมงบลงทุน 4,683,160 2,361,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 422,192.58 0 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าขึ้นจุดชมวิวเขานา
ห้วย หมูที่ 3

0 0 327,300 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 422,192.58 0 327,300 0
รวมงบเงินอุดหนุน 422,192.58 0 327,300 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 5,105,352.58 2,361,000 327,300 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 500,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 540,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 5,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 105,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 645,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 645,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,491,974.58 4,149,516.96 327,300 645,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการครอบครัวแรลลี่และแหลงเรียนรู้
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาทักษะหลากอาชีพ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาทักษะหลากอาชีพ 0 0 100,000 -100 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
องค์กรชุมชนตําบลปราณบุรี

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
องค์กรชุมชนตําบลปราณบุรี

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลปราณบุรี

0 0 0 100 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลปราณบุรี

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน 0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมพัฒนาทักษะหลากอาชีพ 54,885 0 0 0 % 0

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรี
และแกนนําหมูบ้าน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรี
และแกนนําหมูบ้าน

0 0 350,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 54,885 0 680,000 355,000
รวมงบดําเนินงาน 54,885 0 680,000 355,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 54,885 0 680,000 355,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 54,885 0 680,000 355,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล 0 0 35,000 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล 
(ปราณบุรีคัพ)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 49,899 0 45,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 49,899 0 80,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 49,899 0 90,000 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 49,899 0 90,000 100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 4,421.6 40,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 50,000
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 45,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 49,900 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรม วันเข้าพรรษา 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียน
วิถีพุทธ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน
วิถีพุทธ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 49,900 4,421.6 165,000 145,000
รวมงบดําเนินงาน 49,900 4,421.6 165,000 145,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 49,900 4,421.6 165,000 145,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 99,799 4,421.6 255,000 245,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 649,800 23.11 % 800,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 6,000 0 % 6,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 620,000 -0.48 % 617,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 23,000 30.43 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,340,800 1,495,000
รวมงบบุคลากร 0 0 1,340,800 1,495,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 400,000 -50 % 200,000

คาเชาบ้าน 0 0 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 490,000 290,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 40,000 0 % 40,000

คาจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชนหรือนิติบุคคล

0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 140,000 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 200,000 -50 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 0 % 20,000

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุสํารวจ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 415,000 265,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 1,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,046,000 685,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 0 100 % 17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 15,000 17,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชนหรือนิติบุคคล

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยข้างสนาม
กีฬาหนองจอม ชวงที่ 2 หมูที่ 4

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
กรชัย - ถนน รพช. หมูที่ 4

0 0 583,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  12:00 หน้า : 46/51
-69-



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

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
ผดุง - บอสุนทร หมูที่ 7

0 0 424,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
มานิตย์ - ดอนมะกอก หมูที่ 1

0 0 508,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง
ปราณี -  นางมณฑาทิพย์ หมูที่ 3

0 0 212,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
ปราโมทย์ - บ้านนางเฉลิม หมูที่ 7

0 0 987,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายกาวิล หมูที่ 4 -  บ้านนาง
ประทีป หมูที่ 7

0 0 0 100 % 791,300

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายจวบ หมูที่ 4

0 0 0 100 % 174,600

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายชุบ หมูที่ 2

0 0 0 100 % 290,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายณรงค์ หมูที่ 2

0 0 0 100 % 277,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายนาค หมูที่ 7

0 0 0 100 % 174,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายบุญเลิศ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 579,300
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายลบ หมูที่ 2

0 0 0 100 % 474,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายวีระศักดิ์ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 487,600

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายสุเทพ หมูที่ 7

0 0 0 100 % 256,100

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายอํานวย หมูที่ 7

0 0 0 100 % 124,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหัวเนิน หมูที่ 3

0 0 0 100 % 401,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนายอ๊อด หมูที่ 1

0 0 0 100 % 435,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเจ๊เป้า หมูที่ 3

0 0 600,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายต๋อง หมูที่ 2

0 0 353,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างทางระบายน้ําพร้อมฝา
ครอบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

0 0 138,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างสนามฟุตซอล หมูที่ 4 0 0 0 100 % 881,000

โครงการขยายเขตประปาบ้านนายมนตรี - 
บ้าน ร.ต.ต.จรวย หมูที่ 4

0 0 200,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยบ้าน
นางมล - สุดสาย หมูที่ 2

0 0 550,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายมา
นิตย์ - บ้านนางมณีมนต์ หมูที่ 1

0 0 430,000 -100 % 0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายประกิต (หลังวัดนาห้วย) หมูที่ 3

0 0 0 100 % 487,300

โครงการขยายไหลทาง คสล. สาย
หนองกระจับ - บ้านนายบรรพต หมูที่ 1

0 0 671,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังซอยบ้านนาย
มิ่ง หมูที่ 7

0 0 0 100 % 348,600

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 5,886,900 6,203,600
รวมงบลงทุน 0 0 5,901,900 6,220,600

รวมงานก่อสร้าง 0 0 8,288,700 8,400,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 8,288,700 8,400,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 9,193.2 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 0 2,400 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 15,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 24,193.2 2,400 0 0
รวมงบดําเนินงาน 24,193.2 2,400 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนยาแบบใช้แรงดันของเหลว
ชนิดตั้งพื้น

16,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 16,500 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 40,693.2 2,400 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100 % 15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพพระรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 45,000 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 55,000 35,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 55,000 35,000
รวมแผนงานการเกษตร 40,693.2 2,400 55,000 35,000

รวมทุกแผนงาน 29,627,589.89 24,770,721.5 36,000,000 35,330,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี

อําเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,330,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,167,300 บาท
งบกลาง รวม 8,167,300 บาท

งบกลาง รวม 8,167,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 155,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ตาม พ.ร
.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง
พนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพคาจ้างชั่วคราว โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานัก ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวัน ที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/81 ลงวัน
ที่  10 กรกฎาคม 2557  และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,700 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อ
ให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งป (มกราคม - ธันวาคม)  และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว41762 ลงวันที่ มท 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 20
 เมษายน  2562   
    

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตาม
ข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ที่ได้ดําเนินการมากอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563  โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ป
ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวม
ถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นการดําเนินการตามภารกิจถาย
โอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 (กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการมา
กอน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ 2563 โดย
คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปย้อนหลัง และข้อมูล
จํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชี
รายชื่อ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนิน
การตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 คน
ละ 800 บาท จํานวน 12 เดือน (โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทาง สังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ)ที่ได้รับการ
อนุมัติตามระเบียบฯ ปรากฏในด้านการดําเนินงานอื่น (กอง
สวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อดําเนินการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส  ให้แกผู้ป่วยเอดส
ที่แพทยรับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยูยาก
จน หรือทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเอง โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท
ตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน และตามเป็นการดําเนินการตาม
ภารกิจถายโอนมาตรา16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการจายเงินสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป
โดยนําไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม เพื่อ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว
 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15
 กรกฎาคม
 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 การอนุมัติใช้เงินสํารองจายให้
เป็นอํานาจหน้าที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

รายจายตามข้อผูกพัน

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ปราณบุรี (สปสช.) จํานวน 110,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
ข้อ 8 (3) สมทบเงินไมน้อยกวาร้อยละ 50 กรณีรายได้
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ไมรวมเงินอุดหนุน สูงกวา 20
 ล้านบาท โดยคํานวณจากคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสํานัก
งานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ตามจํานวนประชากรในพื้นที่
ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร  ของงบประมาณที่สํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) เขต 5 ราชบุรี จัดสรรมาให้
(จํานวนประชากร x 45) x 50%  (สํานักปลัด)
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(2) คาสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปราณบุรี จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปราณบุรี โดย
ยึดหลักการประชาชนออม 1 สวน องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สมทบ 1 สวน และรัฐบาล 1 สวนตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ ว 2502 ลงวันที่ 20
 สิงหาคม 2553  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 436,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการบํานาญ
สวนท้องถิ่น (กบท.) และปฏิบัติตามหนังสือหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว34 ลง
วันที่ 
30 กันยายน 2562 จํานวน 416,360 บาท
     

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,267,780 บาท

งบบุคลากร รวม 4,306,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,361,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนแกนายก อบต./รองนายก อบ
ต. ดังนี้ ตําแหนงนายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท ตําแหนงรอง
นายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 11,220 บาท (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงแกนายก อบต./
รองนายก อบต. ดังนี้ ตําแหนงนายกอบต. เดือนละ 1,750
 บาท ตําแหนงรองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 880
 บาท (สํานักปลัด)      

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษแกนายก อบต./รองนายก อบ
ต. ดังนี้ ตําแหนงนายก อบต. เดือนละ 1,750 
บาท ตําแหนงรองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท
(สํานักปลัด) 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 
เดือนละ 7,200  บาท (สํานักปลัด) 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 676,800 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ดังนี้
 1) ตําแหนงประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท
 2) ตําแหนงรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท
 3) ตําแหนงเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท
 4) ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. จํานวน 4 คนๆ ละ 7,200
 บาท (สํานักปลัด) 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,944,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,405,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป ของสํานักปลัด อบต. หรือตําแหนงอื่นตาม
กรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 
(สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล และตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด
-เป็นไปตามประกาศ ก.จ. กท.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้
ข้าราชการหรือนพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงิน คาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2556 (สํานักปลัด)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 245,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาจ้างของ
สํานักปลัด (สํานักปลัด) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 976,760 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานสวนตําบลของสํานักปลัด (สํานักปลัด) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างของสํานัก
ปลัด เชน เงินคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 22/8/2565  12:00:36 หน้า : 7/95
-81-



งบดําเนินงาน รวม 1,795,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 492,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาป่วยการ อป
พร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ คาตอนแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานัก
ปลัด) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล หนวยตรวจสอบภายใน ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม
อาจทําในเวลาราชการได้ ตามระเบียบฯ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 
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คาเชาบ้าน จํานวน 132,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อบ้าน แกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกคาเชาบ้าน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่
25 มกราคม พ.ศ. 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว954 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 (สํานักปลัด)  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร 
พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่
กค. 0422.3/ว 257  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน (สํานักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริหาร เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
จ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนิน
การเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปาย
ประชาสัมพันธ คาติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท และคาใช้จายตางๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด) 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เพื่อจายเป็น คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร และคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการด้วย และคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรอง
หรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจเยี่ยมหรือ
ทัศนศึกษา ฯลฯ โดยตั้งจายตามเกณฑหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 ในอัตราไมเกินปละร้อยละ  1
ของรายได้จริงในปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้เงินอุด
หนุน เงินกู้ เงินจายขาดสะสม ของเทศบาล และเงินที่มีผู้อุทิศ
2) เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมายเพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็น
ต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยตั้งตามเกณฑหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548
3) คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธี
ทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันสําคัญตางของชาติ คาจัด
งาน กิจกรรมตางๆ ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่คาใช้
จายดังกลาวสามารถ ถัวจายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้ง
ประมาณการไว้ สําหรับรายจายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ (สํานัก
ปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สวนตําบลลูกจ้าง เชน คาลงทะเบียนในการฝกอบรม คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรม
ประชุม สัมมนา ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วย คาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (สํานักปลัด)

โครงการคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อตั้งจายเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหาร
สวนตําบลปราณบุรีตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง
และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหมและกรณี
อื่นๆ) การประชาสัมพันธ การรณรงคหรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่การมีสวนรวมทางการเมือง
ในการเลือกตั้ง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 22/8/2565  12:00:36 หน้า : 12/95-86-



โครงการสงเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 75
  ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน สวนตําบลและลูกจ้าง อบต.ปราณบุรี

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 75
  ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 75
  ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่อง
ปริ้น เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โตะเก้าอี้ ฯลฯ (สํานัก
ปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ตลับผง
หมึก ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ซองเอกสาร ลวดเย็บ
กระดาษ กาว กรรไกร เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิดเลข พระ
บรมฉายาลักษณ เก้าอี้พลาสติก ธงชาติ มานปรับแสง ตรายาง น้ํา
หมึกปริ้นท ที่เย็บกระดาษ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ หลอดไฟฟา สาย
ไฟฟา สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม กลองรับสัญญาณ แบตเตอรี่
โซลาเซลล ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง เบรกเกอร
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน หม้อ กระทะ
ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโตะ
อาหารเสริม (นม) ถ้วย ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน อาหารสําเร็จรูป
เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด ถังขยะ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม
ชะแลง ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา
จอบ เสียม สิ่ว ตลับเมตร ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป
กระเบื้อง เหล็กเส้น แปรงทาสี อิฐหรือซีเมนตบล็อก ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก สายไมล ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต 
พวงมาลัย หม้อน้ํา แบตเตอรี่ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก กระจก
มองข้างรถยนต กันชนรถยนต ล้อ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงต้ม
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฮารดดิสกไดรฟ หนวยประมวลผล
เมนบอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 328,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสํานักงานอบต. และอาคารที่อยูในความ
ดูแลของ อบต. (สํานักปลัด) 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใช้ในกิจการของ อบต. (สํานักปลัด) 
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใช้ในราชการ อบต. (สํานักปลัด) 
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของทุกหนวยงาน
ในสังกัด อบต. (สํานักปลัด) 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ต สํานักงาน อบต. 
(สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
ของ สํานักงาน อบต. (สํานักปลัด)      

งบลงทุน รวม 131,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 131,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง มีโช้คปรับระดับสูง - ต่ํา จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิงมีโช้คปรับระดับ
สูง - ต่ํา จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท ตั้งตามราคาที่สืบ
ได้ในท้องตลาดเพื่อความจําเป็นในการใช้งาน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2565) หน้าที่ 13 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด)
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 36,000 บีทียู

จํานวน 45,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 45,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
 2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
 -เป็นไปตามที่บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 94
 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

จัดซื้อโตะปฏิบัติงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะปฏิบัติงานขนาดไมน้อย
กวา 160 X 80 x 70 เซ็นติเมตร จํานวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 10,000 บาท ตั้งตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาดเพื่อความจํา
เป็นในการใช้งาน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2565) หน้าที่ 13 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 51,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท เป็น
เงิน 51,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อย กวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
4) มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
8) มีแปนพิมพและเมาส 
9) มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2565) หน้าที่ 13 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอุดหนุนสวนราชการใน
โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 410,000 บาท
งบบุคลากร รวม 410,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 410,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 410,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป ของสํานักปลัด อบต. หรือตําแหนงอื่นตาม
กรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,669,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,908,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,908,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนงตาง ๆ
และปรับปรุงเงินเดือนประจําปของกองคลัง จํานวน 12
 เดือน  ตามแผนอัตรากําลัง 3 (กองคลัง)  ประกอบด้วย   
1. ผู้อํานวยการกองคลัง 1 อัตรา   
2. นักวิชาการเงินและบัญขี 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา  
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตําแหนงตางๆ ในกอง
คลัง จํานวน 12 เดือน 
ประกอบด้วย 1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1  อัตรา 2. เจ้า
พนักงานพัสดุ 1  อัตรา     
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่มท
 0809.3/ว 1259 ลงที่วัน 14  พฤษภาคม  2555
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑการให้ข้า
ราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของอปท. ได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพฯ (กองคลัง)
     

วันที่พิมพ : 22/8/2565  12:00:36 หน้า : 21/95
-95-



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของหัวหน้าสวนราชการตําแหนง
บริหาร อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
-เป็นไปตามประกาศ ก.จ. กท.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้
ข้าราชการหรือนพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงิน คาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2556 (กองคลัง)     

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 266,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกลูกจ้างประจํา ตําแหนงตางๆ ภายใน
กองคลัง และปรับปรุงเงินเดือนประจําป (กองคลัง)        
     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 290,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามกฎหมาย จํานวน 2
  อัตรา ปรากฏในแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ป แยกเป็น
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา 
2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ภารกิจ)จํานวน 1 อัตรา
(กองคลัง)
   
     
"     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจตําแหนงตางๆ ในกองคลัง ตามหนังสือสํานักงาน
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 1259        
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างของอปท. ได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพฯ  (กองคลัง)     
     

งบดําเนินงาน รวม 725,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

1) เพื่อเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต
.ปราณบุรี ตามที่กฎหมายกําหนด เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวน,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก และคาตอบ
แทนอื่นๆ ฯลฯ
2) เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โบนัส) แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลว.29 ก.ย. 2557 
คาใช้จายดังกลาวสามารถ ถัวจายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้ง
ประมาณการไว้ สําหรับคาตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อปท. (กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล หนวยตรวจสอบภายใน ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม
อาจทําในเวลาราชการได้ ตามระเบียบฯ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง) 

คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อบ้าน แกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกคาเชาบ้าน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2550
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว954 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257  ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3/ว
 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3
/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน (กองคลัง)      
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริหาร เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
จ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนิน
การเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปาย
ประชาสัมพันธ คาติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท และคาใช้จายตางๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
 (กองคลัง) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายที่จําเป็นอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
พนักงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม และการเข้า
รับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ที่ได้รับคําสั่งให้
เดินทางไปราชการขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 (กองคลัง) 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินของอบต. โดยจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการฯ เชน คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มตาม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน้าที่ 75 ลําดับที่ 6 (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม 
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติวงเงินไมเกิน 5,000 บาท) เชน  เครื่องถายเอกสาร  เครื่อง
ปรับอากาศ  คอมพิวเตอร  รถยนตที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล และครุภัณฑตางๆ (กองคลัง)     
     

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ตลับผง
หมึก ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ซองเอกสาร ลวดเย็บ
กระดาษ กาว กรรไกร เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิดเลข พระ
บรมฉายาลักษณ เก้าอี้พลาสติก ธงชาติ มานปรับแสง ตรายาง น้ํา
หมึกปริ้นท ที่เย็บกระดาษ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)      
    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน หม้อ กระทะ
ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโตะ
อาหารเสริม (นม) ถ้วย ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน อาหารสําเร็จรูป
เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก สายไมล ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต พวง
มาลัย หม้อน้ํา แบตเตอรี่ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมอง
ข้างรถยนต กันชนรถยนต ล้อ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงต้ม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเกียร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)     

     
    

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สําลีและผ้า
พันแผล น้ํายาตางๆ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัด
ยุง คลอรีน สารส้ม คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดปองกัน
เชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)   
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ปายประชา
สัมพันธ พูกัน สี ฟลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)     
     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฮารดดิสกไดรฟ หนวยประมวลผล เมน
บอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)     
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (กองคลัง)     
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งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 19,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ ดังนี้
(1) เก้าอี้แบบมีพนักพิงหลังสูงมีโช้คปรับระดับสูง - ต่ํา จํานวน 2
 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท
(2) ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปด จํานวน 2 หลังๆ ละ 5,500
 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท
-ตั้งตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด เพื่อความจําเป็นในการใช้งาน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2565) หน้าที่ 13 ลําดับที่ 8-9 (กองคลัง)

     

วันที่พิมพ : 22/8/2565  12:00:36 หน้า : 30/95
-104-



ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 3 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1
 หนวย
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 4 MB
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
4) มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
5) มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
8) มีแปนพิมพและเมาส
9) มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2565) หน้าที่ 13 ลําดับที่ 7 (กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 252,300 บาท
งบบุคลากร รวม 222,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 222,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 222,300 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป ของหนวยตรวจสอบภายใน หรือตําแหนงอื่น
ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล (หนวยตรวจสอบใน)

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อบ้าน แกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกคาเชาบ้าน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่
25 มกราคม พ.ศ. 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว954 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 (หนวยตรวจสอบ
ภายใน)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 927,000 บาท

งบบุคลากร รวม 373,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 373,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 373,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป ของสํานักปลัด อบต.หรือตําแหนงอื่นตามกรอบ
อัตรากําลังพนักงานสวนตําบล (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 554,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 99,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาป่วยการ อป
พร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ คาตอนแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานัก
ปลัด) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล หนวยตรวจสอบภายใน ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม
อาจทําในเวลาราชการได้ ตามระเบียบฯ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อบ้าน แกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกคาเชาบ้าน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2550
 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว954 ลงวันที่  21 มีนาคม 2550
 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริหาร เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
จ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนิน
การเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปาย
ประชาสัมพันธ คาติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท และคาใช้จายตางๆ ฯลฯ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมายจราจร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด)

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 63
 ลําดับที่ 9 (สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน และอํานวยความสะดวกชวง
เทศกาลปใหม

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาจัดสถานที่ คา
วัสดุ อุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ คาเตนท และคาใช้จายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว 2721  ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยน
แปลง (ครั้งที่ 1/2565) หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 22/8/2565  12:00:36 หน้า : 36/95-110-



โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนและอํานวยความสะดวกชวง
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาจัดสถานที่ คา
วัสดุ อุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ คาเตนท และคาใช้จายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว 2721  ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 1/2565) หน้าที่ 14 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัย อัคคีภัย ดับเพลิง 
เบื้องต้น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมให้ความรู้ตอต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)

โครงการอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ของ อบต. เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องปริ้น เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ โตะเก้าอี้ ฯลฯ (สํานักปลัด) 
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ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ หลอดไฟฟา สาย
ไฟฟา สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม กลองรับสัญญาณ แบตเตอรี่
โซลาเซลล ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง เบรกเกอร
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม
ชะแลง ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา
จอบ เสียม สิ่ว ตลับเมตร ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป
กระเบื้อง เหล็กเส้น แปรงทาสี อิฐหรือซีเมนตบล็อก ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก สายไมล ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต พวง
มาลัย หม้อน้ํา แบตเตอรี่ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมอง
ข้างรถยนต กันชนรถยนต ล้อ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงต้ม
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตางๆ ถุงมือ/ถุงเท้า รองเท้า ผ้า
ผูกคอ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ ชุดประดาน้ํา เครื่องแตงกาย
สําหรับงานถวาดถนนล้างทอ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อป
พร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน วาลวน้ําดับเพลิง ทอสาย
สงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ ถังดับ
เพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)   
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วัสดุจราจร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร เชน สัญญาไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ปายเตือน แทนแบริ
เออร (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ปายไฟหยุดตรวจ แผน
ปายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็ว
รถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)  

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา – ไฟฟา
สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปด – ปด
แกส อุปกรณบังคับสัตว
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,895,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,538,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,538,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 830,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําป ตําแหนง ผอ.การกองฯ นักวิชาการ
ศึกษา หรือตําแหนงอื่นตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวน
ตําบล  (กองการศึกษาฯ)     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตําแหนงผอ.การกองฯ นัก
บริหารงาน อบต. 
-เป็นไปตามประกาศ ก.จ. กท.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้
ข้าราชการหรือนพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงิน คาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2556 (กองการศึกษาฯ)     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 636,360 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างประจําป ตําแหนงตางๆหรืออัตราเพิ่มตามกรอบ
อัตรากําลังพนักงานจ้าง (กองการศึกษาฯ)     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตําแหนงตาง ๆหรือ
อัตราเพิ่มตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง (กองการศึกษาฯ) 
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งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาป่วยการ อป
พร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ คาตอนแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กอง
การศึกษาฯ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้ปฏิบัติ
งานฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกราชการ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)
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คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อบ้าน แกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิ์เบิกคาเชาบ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลง
วันที่ 25 มกราคม
พ.ศ. 2550  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว954
  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 (กองการศึกษาฯ)     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2541
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(ฉบับที่5) พ.ศ. 2548 ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน หนังกระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริหาร เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
จ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนิน
การเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปาย
ประชาสัมพันธ คาติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท และคาใช้จายตางๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ ใน
การอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับการฝก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 (กองการศึกษาฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ การจ้างเหมาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินทั้งคาสิ่ง
ของ และคาแรงหรือคาจ้างแรงงานของบุคคล
ภายนอก เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษา
ทรัพยสิน ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)  

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ตลับผง
หมึก ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ซองเอกสาร ลวดเย็บ
กระดาษ กาว กรรไกร เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิดเลข พระ
บรมฉายาลักษณ เก้าอี้พลาสติก ธงชาติ มานปรับแสง ตรายาง น้ํา
หมึกปริ้นท ที่เย็บกระดาษ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ หลอดไฟฟา
สายไฟฟา สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม กลองรับสัญญาณ
แบตเตอรี่โซลาเซลล ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง เบรกเกอร
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน หม้อ
กระทะ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปู
โตะ อาหารเสริม (นม) ถ้วย ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง
กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน อาหารสําเร็จ
รูป เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฮารดดิสกไดรฟ หนวยประมวลผล
เมนบอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 5,000 บาท

-จัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง  มีโชคปรับระดับสูง-ต่ํา  จํานวน 2
 ตัว  ราคาตัวละ 2,500 บาท
-ตั้งตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  เพื่อความจําเป็นในการใช้งาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2565) หน้าที่ 13 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ)

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 12,000 บาท

-จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกชนิดตอนเดียว  จํานวน 2
 หลัง  ราคาหลังละ 6,000 บาท
-ตั้งตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  เพื่อความจําเป็นในการใช้งาน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2565) หน้าที่ 13 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษาฯ)

จัดซื้อโตะปฏิงาน จํานวน 5,000 บาท

-จัดซื้อโตะปฏิบัติงานขนาดไมน้อยกวา 120 x 60 x 70
 ซม.  จํานวน 1 ตัว  ราคาตัวละ 5,000 บาท 
-ตั้งตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  เพื่อความจําเป็นในการใช้งาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2565) หน้าที่ 13 ลําดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,908,350 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,151,550 บาท

ค่าใช้สอย รวม 303,550 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและรวมกับ 
อปท.อื่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คารางวัลของขวัญ
 คาจัดสถานที่ คาอาหารประกอบเลี้ยง ฯลฯ และอื่น ๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หน้าที่ 59 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา ศพด.) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คารางวัลของขวัญ คาจัด
สถานที่ คาอาหารประกอบเลี้ยง ฯลฯ และอื่น ๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้าที่ 60 ลําดับที่ 7 (กองการศึกษาฯ) 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ ผู้เรียน ศพด.)

จํานวน 10,750 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี จํานวน 10,750
บาท เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลปราณบุรี ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จัดสรรให้ 100% โดยได้จัดสรรให้
เด็กเล็ก ปละ 430 บาท     
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 17 (กองการศึกษาฯ)  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาวัสดุสื่อการ
เรียนการสอน)

จํานวน 49,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาสื่อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี จํานวน
49,300  บาท เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน  (ราย
หัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วัน
ที่ 10  มิถุนายน 2565  จัดสรรให้ 100 %  โดยได้จัดสรรให้นัก
เรียน  ปละ 1,700 บาท  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้าที่ 59 ลําดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (เครื่องแบบนัก
เรียน  ศพด.)

จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาเครื่องแบบนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลปราณบุรี จํานวน  7,500 บาท เพื่อจายเป็นคาเครื่องเขียน
แบบเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี ใช้ข้อมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
จัดสรรให้ 100%  โดยได้จัดสรรให้เด็กเล็ก ปละ 300 บาท   
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หน้าที่ 60 ลําดับที่ 11 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (หนังสือเรียน 
ศพด.)

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาหนังสือเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ปราณบุรี จํานวน  5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ใช้
ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 
มิถุนายน 2565  จัดสรรให้ 100% โดยได้จัดสรรให้เด็กเล็ก ป
ละ 200 บาท  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 9 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จํานวน 206,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลปราณบุรี จํานวน 206,000 บาท เพื่อจายเป็นคาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี  ใช้ข้อมูล
จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2565
จัดสรรให้ 100%  โดยได้จัดสรรให้เด็กเล็ก อัตราคนละ
21 บาท จํานวน 245 วัน  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 8 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อุปกรณการ
เรียน ศพด.)

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาอุปกรณการเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลปราณบุรี จํานวน 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาเครื่องอุปกรณ
การเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี
ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จัดสรร
ให้ 100% โดยได้จัดสรรให้เด็กเล็ก ปละ 200 บาท   
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 10 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 808,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 743,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลจนถึง
ประถมศึกษาปที่ 6 ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565 จัดสรรในอัตราคน ละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน แยกเป็น
1. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.) จํานวน  2  แหง ดังนี้ 
    1) โรงเรียนวัดนาห้วย จํานวน 250 คน
    2) โรงเรียนบ้านหนองกา จํานวน 120 คน
       1.1 จัดซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอรไรสชนิดถุง รวมจํานวน
เด็ก 370 คน ๆ ละ 6.58 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 487,000
 บาท 
       1.2 จัดซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที ชนืดกลอง รวมจํานวน
เด็กทั้งสิ้น 370 คนๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 60 วัน เป็น
เงิน 174,000  บาท 
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี จํานวน 1 แหง
       2.1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที  ชนิดกลอง จํานวน 260
 วัน จํานวน 40 คนๆละ 7.82  เป็นเงิน 82,000 บาท 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 61
 ลําดับที่ 13 (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะ
แลง ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา
จอบ เสียม สิ่ว ตลับเมตร ทราย ยางมะตอยสําเร็จ
รูป กระเบื้อง เหล็กเส้น แปรงทาสี อิฐหรือซีเมนตบล็อก ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สําลีและผ้า
พันแผล น้ํายาตางๆ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัด
ยุง คลอรีน สารส้ม คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดปองกัน
เชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ปายประชา
สัมพันธ พูกัน สี ฟลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา เชน หุนเพื่อการศึกษา แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก เบาะยืดหยุน กระดานไวทบอรด แปรงลบกระดาน
ดํา ชอลค ปากกาไวทบอรด ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ปราณบุรี (กองการศึกษาฯ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลปราณบุรี (กองการศึกษาฯ)     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลปราณบุรี  (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,756,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,756,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา (โครงการสนับสนุนพัฒนาการศึกษา) จํานวน 101,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองกา ตั้งไว้ 101,400 บาท เพื่อจายเป็นการอุดหนุน
โรงเรียนบ้านหนองกาตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 0020
 ลงวันที่ 6 มกราคม 2552 เรื่องการอุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0898.2/ว 2611
 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตั้งงบรายจายและการใช้จาย
งบหมวดเงินอุดหนุน อปท.
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้าที่ 61 ลําดับที่ 15 (กองการศึกษาฯ)
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา (อาหารกลางวัน) จํานวน 504,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองกา ตั้งไว้ 504,000  บาท เพื่อจายเป็นการอุดหนุน
โรงเรียนบ้านหนองกา ตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน
จํานวน 120 คนๆละ 21 บาท
ระยะเวลา 200 วัน 
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 0020
 ลงวันที่ 6 มกราคม 2552 เรื่องการอุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0898.2/ว 2611
 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตั้งงบรายจายและการใช้จาย
งบหมวดเงินอุดหนุน อปท.
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้าที่ 61 ลําดับที่ 17 (กองการศึกษาฯ)
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อุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย (โครงการสนับสนุนพัฒนาการศึกษา) จํานวน 101,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียน
วัดนาห้วย(แสงกล้าประชาสรรค) ตั้งไว้ 101,400
บาท เพื่อจายเป็นการอุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชา
สรรค) ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 0020
 ลงวันที่ 6 มกราคม 2552 เรื่องการอุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0898.2/ว 2611
 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตั้งงบรายจายและการใช้จาย
งบหมวดเงินอุดหนุน อปท.
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้าที่ 61 ลําดับที่ 14 (กองการศึกษาฯ)
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อุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย (อาหารกลางวัน) จํานวน 1,050,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียน
วัดนาห้วย(แสงกล้าประชาสรรค) ตั้งไว้ 1,050,000
บาท เพื่อจายเป็นการอุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าประชา
สรรค) ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
จํานวน 250 คนๆ ละ 21 บาท ระยะเวลา 200 วัน
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 0020
 ลงวันที่ 6 มกราคม 2552 เรื่องการอุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0898.2/ว 2611
 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตั้งงบรายจายและการใช้จาย
งบหมวดเงินอุดหนุน อปท.
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้าที่ 61 ลําดับที่ 16 (กองการศึกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 415,000 บาท

งบบุคลากร รวม 215,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 215,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 215,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป ของสํานักปลัด อบต. หรือตําแหนงอื่นตาม
กรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs ประชารัฐ เพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 57
 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาจ้างเหมาฉีดวัคซีน ใน
สุนัข แมว วัสดุอุปกรณปองกันโรคติดตอจากสัตวอื่น คาวัสดุ คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คา
วิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 66
 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ของ อบต. เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องปริ้น เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ โตะ เก้าอี้ คาซอมเครื่องพนยุง ฯลฯ
 (สํานักปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงต้ม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเกียร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สําลีและผ้า
พันแผล น้ํายาตางๆ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัด
ยุง คลอรีน สารส้ม คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดปองกัน
เชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,616,510 บาท

งบบุคลากร รวม 1,210,510 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,210,510 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,168,510 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําป ตําแหนงผอ.กอง นักพัฒนาชุมชน นักสังคม
สงเคราะห  และพนักงานธุรการ หรือตําแหนงอื่นตามกรอบอัตรา
กําลังพนักงานสวนตําบล (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม
-เป็นไปตามประกาศ ก.จ. กท.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้
ข้าราชการหรือนพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงิน คาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2556 (กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 346,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 196,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาป่วยการ อป
พร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ คาตอนแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม) 

คาเชาบ้าน จํานวน 66,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อบ้าน แกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิ์เบิกคาเชาบ้าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 3) พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25  มกราคม พ.ศ
. 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว954 ลง
วันที่ 21 มีนาคม
2550 (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ คก 0422.3/ว.257 ลงวัน
ที่ 28  มิถุนายน  2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียนลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 (กองสวัสดิการ
สังคม)

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริหาร เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
จ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนิน
การเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปาย
ประชาสัมพันธ คาติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท และคาใช้จายตางๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
 (กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียนในการฝกอบรม คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรม
ประชุม สัมมนา ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วย คาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (กองสวัสดิการ
สังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คา
บํารุงรักษาทรัพยสิน ที่ดินและสิ่งกอสร้าง  เป็นต้น (กองสวัสดิการ
สังคม)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ตลับผง
หมึก ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ซองเอกสาร ลวดเย็บ
กระดาษ กาว กรรไกร เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิดเลข พระ
บรมฉายาลักษณ เก้าอี้พลาสติก ธงชาติ มานปรับแสง ตรายาง น้ํา
หมึกปริ้นท ที่เย็บกระดาษ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ หลอดไฟฟา สาย
ไฟฟา สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม กลองรับสัญญาณ แบตเตอรี่
โซลาเซลล ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง เบรกเกอร
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงต้ม
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ปายประชา
สัมพันธ พูกัน สี ฟลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฮารดดิสกไดรฟ หนวยประมวลผล เมน
บอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติด
ตั้ง จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 60,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี้
 1) เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมขยายเสียงไมน้อยกวา 300
 วัตต มีระบบไลน
 2) ลําโพงติดผนัง ขนาดไมเกิน 8 นิ้ว 90 วัตต RMS (คู) มีระบบ
ไลน
 3) Rack 12U พร้อมล้อลาก
 4) สายลําโพง 16AWG
 5) คาแรงพร้อมติดตั้ง
 6) และวัสดุอุปกรณอื่นๆ 
-เป็นครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาดเพื่อความจําเป็นในการใช้งาน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 1/2565) หน้าที่ 24 ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแล คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 645,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 645,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริหาร เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
จ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนิน
การเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปาย
ประชาสัมพันธ คาติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท และคาใช้จายตางๆ ฯลฯ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองชาง) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ของ อบต. เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องปริ้น เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ โตะเก้าอี้ ฯลฯ (กองชาง) 

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน หม้อ กระทะ
ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโตะ
อาหารเสริม (นม) ถ้วย ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน อาหารสําเร็จรูป
เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด ถังขยะ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก สายไมล ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต
พวงมาลัย หม้อน้ํา แบตเตอรี่ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก กระจก
มองข้างรถยนต กันชนรถยนต ล้อ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงต้ม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเกียร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง) 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สําลีและผ้า
พันแผล น้ํายาตางๆ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัด
ยุง คลอรีน สารส้ม คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดปองกัน
เชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตางๆ ถุงมือ/ถุงเท้า รองเท้า ผ้า
ผูกคอ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ ชุดประดาน้ํา เครื่องแตงกาย
สําหรับงานถวาดถนนล้างทอ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อป
พร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 355,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 68
 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการครอบครัวแรลลี่และแหลงเรียนรู้ท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการพัฒนาทักษะหลากอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 68
 ลําดับที่ 6 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองคกรชุมชนตําบลปราณบุรี จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 68
 ลําดับที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตําบลปราณบุรี จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 65
 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 68
 ลําดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 22/8/2565  12:00:37 หน้า : 74/95
-148-



โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรีและแกนนําหมูบ้าน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 68
 ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล (ปราณบุรีคัพ) จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการจัดการแขงขัน
กีฬา เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาปายประชาสัมพันธ
คาจ้างเหมาตางๆ คาอาหาร และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกลาว 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้าที่ 59 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายคาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติเพื่อ
จายเป็นคาจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต
.ปราณบุรีเชน คาอาหาร เครื่องดื่มสําหรับผู้ดําเนินการ และผู้เข้า
รวมกิจกรรม  คาวัสดุกีฬาพื้นบ้านที่ใช้ในการแขงขันกีฬาพื้น
บ้าน  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับจัดกิจรรม  และจัดซื้อสิ่ง ของ
สําหรับเด็ก เชน  สมุด ปากกา ดินสอ ขนม ของใช้อื่นที่จํา
เป็น ฯลฯสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แกโรงเรียน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้าที่ 59 ลําดับที่ 4 (กองการศึกษาฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานวันลอยกระทง
เชน คาของขวัญของรางวัล คาจ้างเหมาบริการ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่อุปกรณการเลนเกมส และ
กิจกรรมตางๆ คาปาย คาตกแตงสถานที่ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการโครงการจัดงานวันลอยกระทง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้าที่ 72 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาพิธีการ คาของขวัญ
คาวุฒิบัตร  คาตอบแทนวิทยากร  คาเชาเครื่องขยายเสียง คาติด
ตั้งเต็นท คาวัสดุอุปกรณ และอื่น ๆ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ
 อุปกรณการเลนเกมส และกิจกรรมตางๆ คาปาย ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดงานประเพณีสงกรานต  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้าที่ 72 ลําดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ)   

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมกิจกรรมวันเข้า
พรรษา เชน คาจ้างเหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ คาปาย คาตกแตงสถานที่ และคาใช้จายอื่น ๆ
 ตามความจําเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้าที่ 72 ลําดับที่ 4 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน
วิถีพุทธ คาวิทยากร คาของขวัญของรางวัล คาจ้างเหมาบริการ คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ อุปกรณการเลน
เกมส และกิจกรรมตางๆ
คาปาย คาตกแตงสถานที่ และคาใช้จายอื่น ๆ ตามความจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้าที่ 72 ลําดับที่ 5 (กองการศึกษาฯ)   

โครงการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต คาวิทยากร คาของขวัญของรางวัล คาจ้างเหมาบริการ คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆ
อุปกรณการเลนเกมส และกิจกรรมตางๆ คาปาย
คาตกแตงสถานที่ และคาใช้จายอื่น ๆ ตามความจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้าที่ 72 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 8,400,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,495,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,495,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 800,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปของกองชาง หรือตําแหนงอื่นตามกรอบอัตรา
กําลังพนักงานสวนตําบล (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 6,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล
ของกองชาง (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง
-เป็นไปตามประกาศ ก.จ. กท.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้
ข้าราชการหรือนพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงิน คาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2556 (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 617,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างของกองชาง หรือตําแหนง
อื่นตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจยเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างของกองชาง เชน เงิน
คาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 685,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
 (1) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างให้แกผู้มีสิทธิ์ได้รับ
เงินคาตอบแทนการตรวจการจ้างตามระเบียบฯ
 (2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง (กองชาง)

วันที่พิมพ : 22/8/2565  12:00:37 หน้า : 79/95-153-



คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อบ้าน แกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิ์เบิกคาเชาบ้าน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว296 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ
.2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว954 ลง
วันที่ 21 มีนาคม 2550 (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ คก 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนลงวันที่ สิงหาคม 2559 (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จายให้แกเอกชนหรือนิติบุคคล จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง ฯลฯ 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (กอง
ชาง)
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริหาร เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
จ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนิน
การเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปาย
ประชาสัมพันธ คาติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท และคาใช้จายตางๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
 (กองชาง) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับ คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายที่จําเป็นอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คา
บํารุงรักษาทรัพยสิน เปฺินต้น (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ตลับผง
หมึก ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ซองเอกสาร ลวดเย็บ
กระดาษ กาว กรรไกร เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิดเลข พระ
บรมฉายาลักษณ เก้าอี้พลาสติก ธงชาติ มานปรับแสง ตรายาง น้ํา
หมึกปริ้นท ที่เย็บกระดาษ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาบประจําปรง
บประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ หลอดไฟฟา สาย
ไฟฟา สานอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม กลองรับสัญญาณ แบตเตอรี่
โวลาเซลล ดอกลําโพง ฮอรน ลําโพง เบรกเกอร ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาบประจําปรง
บประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตาง ๆ ค้อน คีม ชะ
แลง ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา จอบ เสียม สิ่ว ตลับเมตร ทราย ยางมะตอยสําเร็จ
รูป กระเบื้อง เหล็กเส้น แปรงทาสี อิฐหรือซีเมนตบล็อก ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาบประจําปรง
บประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก สายไมล ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต พวง
มาลัย หม้อน้ํา แบตเตอรี่ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมอง
ข้างรถยนต กันชนรถยนต ล้อ ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาบประจําปรง
บประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงต้ม น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาบประจําปรง
บประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ปายประชา
สัมพันธ พูกัน สี ฟลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาบประจําปรง
บประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

วันที่พิมพ : 22/8/2565  12:00:37 หน้า : 83/95-157-



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฮารดดิสกไดรฟ หนวยประมวลผล เมน
บอรด เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาบประจําปรง
บประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 6,220,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อย กวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
4) มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
8) มีแปนพิมพและเมาส 
9) มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 1/2565) หน้าที่ 24 ลําดับที่ 1 (กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,203,600 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายกาวิล หมูที่ 4 
-  บ้านนางประทีป หมูที่ 7

จํานวน 791,300 บาท

-โดยกอสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 274.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 1,096.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50
 เมตร รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2565) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 9 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจวบ หมูที่ 4 จํานวน 174,600 บาท

-โดยกอสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 240.00
 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 1/2565) หน้าที่ 9 ลําดับที่ 22 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายชุบ หมูที่ 2 จํานวน 290,500 บาท

-โดยกอสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมน้อย
กวา 408.00 ตารางเมตร  ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25
 เมตร  เมตร รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรีกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 1/2565) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 11 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายณรงค หมูที่ 2 จํานวน 277,700 บาท

-โดยกอสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมน้อย
กวา 328.00 ตารางเมตร  ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50
 เมตร  เมตร รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรีกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 1/2565) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 9 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายนาค หมูที่ 7 จํานวน 174,000 บาท

-โดยกอสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 248.00
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรีกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2565) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 5 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญเลิศ หมูที่ 
3

จํานวน 579,300 บาท

-โดยกอสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมน้อย
กวา 820.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25
 เมตร รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2565) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 2 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายลบ หมูที่ 2 จํานวน 474,500 บาท

-โดยกอสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมน้อย
กวา 680.00 ตารางเมตร  ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.10
 เมตร  เมตร รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรีกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 1/2565) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 10 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวีระศักดิ์ หมู
ที่ 3

จํานวน 487,600 บาท

-โดยกอสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมน้อย
กวา 360.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50
 เมตร รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 1/2565) หน้าที่ 9 ลําดับที่ 18 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสุเทพ หมูที่ 7 จํานวน 256,100 บาท

-โดยกอสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 105.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 367.50
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรีกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2565) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 7 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอํานวย หมูที่ 
7

จํานวน 124,400 บาท

-โดยกอสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 175.00
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรีกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2565) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 6 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวเนิน หมูที่ 3 จํานวน 401,700 บาท

-โดยกอสร้างถนนคสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมน้อย
กวา 500.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25
 เมตร รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 1/2565) หน้าที่ 8 ลําดับที่ 17 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายออด หมูที่ 1 จํานวน 435,000 บาท

-โดยกอสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมน้อย
กวา 600.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25
 เมตร รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี
กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 1/2565) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 6 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างสนามฟุตซอล หมูที่ 4 จํานวน 881,000 บาท

-โดยกอสร้างสนามฟุตซอลขนาด กว้าง 23.00 เมตร ยาว 43.00
 เมตร รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี
กําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2565) หน้าที่ 8 ลําดับที่ 12 (กองชาง)

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประกิต (หลังวัด
นาห้วย) หมูที่ 3

จํานวน 487,300 บาท

-โดยกอสร้างถนนคสล. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 80.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมน้อย
กวา 160.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกว้าง 0.25 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2565) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1 (กองชาง)

วันที่พิมพ : 22/8/2565  12:00:37 หน้า : 92/95-166-



โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังซอยบ้านนายมิ่ง หมูที่ 7 จํานวน 348,600 บาท

-โดยลงลูกรังขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 255.00
 เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 733.00
 ลูกบาศกเมตร รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรีกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2/2565) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 10 (กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาชดเชยคากอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา K) ให้แกผู้ประกอบการอาชีพงานกอสร้างที่ทําสัญญาแบบ
ปรับราคาให้กับองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี
 -เป็นไปตามหนังสือวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561 (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 56
 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)

โครงการอนุรักษพิทักษสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรและคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 56
 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน จอบหมุน จอบพรวน มีดตัด
ต้นไม้ ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พืชและสัตว อุปกรณ
ในการขยายพันธพืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากปองกันแกส
พิษ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)  
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

155,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,700

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,400,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

436,600

(1) เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพอบต
.ปราณบุรี (สปสช.)

110,000

(2) คาสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
ปราณบุรี

200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

155,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,700

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,400,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

436,600

(1) เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพอบต
.ปราณบุรี (สปสช.)

110,000

(2) คาสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
ปราณบุรี

200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

676,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,287,300 373,000 830,000 215,000 1,168,510

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000

เงินประจําตําแหนง 252,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 511,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,266,760 636,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

144,000 30,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

450,000 60,000 110,000 80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

676,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

800,000 6,673,810

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

6,000 30,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 378,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 511,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 617,000 2,520,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

30,000 204,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

200,000 900,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000 3,000 5,000

คาเชาบ้าน 262,000 36,000 30,000 66,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

85,000 20,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 230,000 10,000 40,000 20,000 500,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

200,000 50,000

โครงการคาใช้จาย
สําหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

50,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

33,000

คาเชาบ้าน 60,000 454,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

30,000 185,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 40,000 840,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 270,000

โครงการคาใช้จาย
สําหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

50,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมท้องถิ่น
ปลอดทุจริต

10,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน 
สวนตําบลและลูกจ้าง 
อบต.ปราณบุรี

10,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งาน

300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000 50,000 10,000 20,000 20,000 40,000

โครงการขับขี่ปลอดภัย
ถูกกฎหมายจราจร

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนน และ
อํานวยความสะดวกชวง
เทศกาลปีใหม

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมท้องถิ่น
ปลอดทุจริต

10,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน 
สวนตําบลและลูกจ้าง 
อบต.ปราณบุรี

10,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งาน

300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 270,000

โครงการขับขี่ปลอดภัย
ถูกกฎหมายจราจร

10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนน และ
อํานวยความสะดวกชวง
เทศกาลปีใหม

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนและ
อํานวยความสะดวกชวง
เทศกาลสงกรานต์

20,000

โครงการให้ความรู้
ประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณภัย อัคคีภัย ดับ
เพลิง เบื้องต้น

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ตอต้านยาเสพติด

10,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

100,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

50,000

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและรวม
กับ อปท.อื่น

10,000

โครงการสงเสริมเรียนรู้
นอกสถานที่ 
(ทัศนศึกษา ศพด.)

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนและ
อํานวยความสะดวกชวง
เทศกาลสงกรานต์

20,000

โครงการให้ความรู้
ประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณภัย อัคคีภัย ดับ
เพลิง เบื้องต้น

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ตอต้านยาเสพติด

10,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

100,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

50,000

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและรวม
กับ อปท.อื่น

10,000

โครงการสงเสริมเรียนรู้
นอกสถานที่ 
(ทัศนศึกษา ศพด.)

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ ผู้เรียน ศพด.)

10,750

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาวัสดุสื่อการ
เรียนการสอน)

49,300

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เครื่องแบบนัก
เรียน  ศพด.)

7,500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (หนังสือเรียน ศพ
ด.)

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

206,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อุปกรณ์การ
เรียน ศพด.)

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ ผู้เรียน ศพด.)

10,750

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาวัสดุสื่อการ
เรียนการสอน)

49,300

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เครื่องแบบนัก
เรียน  ศพด.)

7,500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (หนังสือเรียน ศพ
ด.)

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

206,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อุปกรณ์การ
เรียน ศพด.)

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจังหวัดสะอาด
ตามหลัก 3Rs ประชารัฐ 
เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชน

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

50,000

โครงการเยี่ยมเยือนผู้สูง
อายุ  คนพิการ ผู้ด้อย
โอกาส

10,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ

100,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้ดูแล คนพิการ ผู้สูง
อายุ ผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจังหวัดสะอาด
ตามหลัก 3Rs ประชารัฐ 
เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชน

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

50,000

โครงการเยี่ยมเยือนผู้สูง
อายุ  คนพิการ ผู้ด้อย
โอกาส

10,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ

100,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้ดูแล คนพิการ ผู้สูง
อายุ ผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการครอบครัว
แรลลี่และแหลงเรียนรู้
ท้องถิ่น

20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
หลากอาชีพ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
องค์กรชุมชนตําบล
ปราณบุรี

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลปราณบุรี

200,000

โครงการสงเสริมสภา
เด็กและเยาวชน

15,000

โครงการอบรมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพสตรีและ
แกนนําหมูบ้าน

50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาประจําตําบล 
(ปราณบุรีคัพ)

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการครอบครัว
แรลลี่และแหลงเรียนรู้
ท้องถิ่น

20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
หลากอาชีพ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
องค์กรชุมชนตําบล
ปราณบุรี

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลปราณบุรี

200,000

โครงการสงเสริมสภา
เด็กและเยาวชน

15,000

โครงการอบรมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพสตรีและ
แกนนําหมูบ้าน

50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาประจําตําบล 
(ปราณบุรีคัพ)

50,000 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

50,000 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันเข้าพรรษา

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม โรงเรียนวิถี
พุทธ

โครงการอบรมธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

คาจ้างออกแบบ จ้าง
ควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชนหรือนิติบุคคล

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

โครงการอนุรักษ์พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 70,000 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 5,000 10,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000 763,000 30,000

วัสดุกอสร้าง 10,000 5,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 50,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000 50,000 10,000 10,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000 50,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันเข้าพรรษา

10,000 10,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม โรงเรียนวิถี
พุทธ

30,000 30,000

โครงการอบรมธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

5,000 5,000

คาจ้างออกแบบ จ้าง
ควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชนหรือนิติบุคคล

20,000 20,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

15,000 15,000

โครงการอนุรักษ์พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 125,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 828,000

วัสดุกอสร้าง 50,000 85,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 130,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,000 240,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000 10,000 100,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 20,000 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 25,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 5,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุสํารวจ

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 280,000 30,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,000 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 45,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

13,000 5,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 35,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 5,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุสํารวจ 5,000 5,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 310,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 45,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

18,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนัก
พิง มีโช้คปรับระดับสูง - 
ต่ํา

25,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนแบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 36,000 บีทียู

45,500

จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน 10,000

ประเภทครุภัณฑ์สํานัก
งาน

19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน

51,000

ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

17,000

จัดซื้อเก้าอี้ 5,000

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 12,000

จัดซื้อโต๊ะปฏิงาน 5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียงห้อง
ประชุมพร้อมติดตั้ง

60,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนัก
พิง มีโช้คปรับระดับสูง - 
ต่ํา

25,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนแบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 36,000 บีทียู

45,500

จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน 10,000

ประเภทครุภัณฑ์สํานัก
งาน

19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000 68,000

ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

17,000

จัดซื้อเก้าอี้ 5,000

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 12,000

จัดซื้อโต๊ะปฏิงาน 5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียงห้อง
ประชุมพร้อมติดตั้ง

60,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายกาวิล หมูที่ 4 - 
 บ้านนางประทีป หมูที่ 
7

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายจวบ หมูที่ 4

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายชุบ หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายณรงค์ หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายนาค หมูที่ 7

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายบุญเลิศ หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายลบ หมูที่ 2
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายกาวิล หมูที่ 4 - 
 บ้านนางประทีป หมูที่ 
7

791,300 791,300

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายจวบ หมูที่ 4

174,600 174,600

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายชุบ หมูที่ 2

290,500 290,500

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายณรงค์ หมูที่ 2

277,700 277,700

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายนาค หมูที่ 7

174,000 174,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายบุญเลิศ หมูที่ 3

579,300 579,300

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายลบ หมูที่ 2

474,500 474,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายวีระศักดิ์ หมูที่ 
3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายสุเทพ หมูที่ 7

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายอํานวย หมูที่ 7

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หัวเนิน หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
นายอ๊อด หมูที่ 1

โครงการกอสร้างสนาม
ฟุตซอล หมูที่ 4

โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายประกิต (หลัง
วัดนาห้วย) หมูที่ 3

โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรังซอยบ้านนายมิ่ง 
หมูที่ 7
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายวีระศักดิ์ หมูที่ 
3

487,600 487,600

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายสุเทพ หมูที่ 7

256,100 256,100

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายอํานวย หมูที่ 7

124,400 124,400

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หัวเนิน หมูที่ 3

401,700 401,700

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
นายอ๊อด หมูที่ 1

435,000 435,000

โครงการกอสร้างสนาม
ฟุตซอล หมูที่ 4

881,000 881,000

โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายประกิต (หลัง
วัดนาห้วย) หมูที่ 3

487,300 487,300

โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรังซอยบ้านนายมิ่ง 
หมูที่ 7

348,600 348,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ของ องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

35,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองกา (โครงการสนับ
สนุนพัฒนาการศึกษา)

101,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองกา (อาหารกลาง
วัน)

504,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดนา
ห้วย (โครงการสนับ
สนุนพัฒนาการศึกษา)

101,400

อุดหนุนโรงเรียนวัดนา
ห้วย (อาหารกลางวัน)

1,050,000

รวม 8,167,300 9,599,880 927,000 4,803,710 415,000 1,736,510 645,000 355,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ของ องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

35,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองกา (โครงการสนับ
สนุนพัฒนาการศึกษา)

101,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองกา (อาหารกลาง
วัน)

504,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดนา
ห้วย (โครงการสนับ
สนุนพัฒนาการศึกษา)

101,400

อุดหนุนโรงเรียนวัดนา
ห้วย (อาหารกลางวัน)

1,050,000

รวม 245,000 8,400,600 35,000 35,330,000
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