
ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลโปงแดง
อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโปงแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 34,660,559.80 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 41,567,692.70 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,619,817.77 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 252,215.80 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 17,401,188.69 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 157,459.38 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 139,432.80 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 239,980.83 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 14,865.53 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,849,450.15 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 20,016.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 28,197,348.65 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 10,726,576.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,172,751.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,110,756.73 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,220,160.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 967,104.92 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 20,016.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 5,401,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง จํานวน 547,428.63 บาท

รายจายจริง จํานวน 427,498.45 บาท

กูเงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 779,873.95 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 271,820.82 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 1,167,512.59 บาท

ทรัพยรับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง
อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 157,459.38 123,000.00 130,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

139,432.80 185,500.00 175,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 239,980.83 200,500.00 240,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 14,865.53 40,000.00 21,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 551,738.54 549,000.00 566,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,849,450.15 14,451,000.00 15,434,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,849,450.15 14,451,000.00 15,434,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 16,701,699.00 21,000,000.00 20,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,701,699.00 21,000,000.00 20,000,000.00

รวม 34,102,887.69 36,000,000.00 36,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง
อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,726,576.00 12,210,050.00 12,570,035.00

งบบุคลากร 9,172,751.00 11,070,200.00 11,507,120.00

งบดําเนินงาน 4,110,756.73 7,542,050.00 6,783,345.00

งบลงทุน 3,220,160.00 3,950,700.00 3,790,900.00

งบเงินอุดหนุน 967,104.92 1,227,000.00 1,348,600.00

รวมจายจากงบประมาณ 28,197,348.65 36,000,000.00 36,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลโปงแดง

อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลโปงแดง
อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,226,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 205,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,760,845

แผนงานสาธารณสุข 350,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,963,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 152,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,577,500

แผนงานการเกษตร 25,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,570,035

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,570,035 12,570,035
    งบกลาง 12,570,035 12,570,035

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,563,120 2,192,000 200,000 8,955,120
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,139,120 0 0 2,139,120

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,424,000 2,192,000 200,000 6,816,000

งบดําเนินงาน 3,315,000 727,000 30,000 4,072,000
    คาตอบแทน 1,309,000 285,000 20,000 1,614,000

    คาใช้สอย 1,380,000 170,000 10,000 1,560,000

    คาวัสดุ 429,000 242,000 0 671,000

    คาสาธารณูปโภค 197,000 30,000 0 227,000

งบลงทุน 162,000 37,000 0 199,000
    คาครุภัณฑ 162,000 37,000 0 199,000

รวม 10,040,120 2,956,000 230,000 13,226,120

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 45,000 80,000 125,000
    คาใช้สอย 45,000 30,000 75,000

    คาวัสดุ 0 50,000 50,000

งบลงทุน 0 80,000 80,000
    คาครุภัณฑ 0 80,000 80,000

รวม 45,000 160,000 205,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 862,000 300,000 0 1,162,000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 862,000 300,000 0 1,162,000

งบดําเนินงาน 331,000 969,345 36,000 1,336,345
    คาตอบแทน 120,000 0 0 120,000

    คาใช้สอย 161,000 277,225 36,000 474,225

    คาวัสดุ 50,000 671,120 0 721,120

    คาสาธารณูปโภค 0 21,000 0 21,000

งบลงทุน 23,900 50,000 0 73,900
    คาครุภัณฑ 23,900 0 0 23,900

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,188,600 0 1,188,600
    เงินอุดหนุน 0 1,188,600 0 1,188,600

รวม 1,216,900 2,507,945 36,000 3,760,845

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 190,000 190,000
    คาใช้สอย 190,000 190,000

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 160,000 160,000

รวม 350,000 350,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 120,000 120,000
    คาใช้สอย 120,000 120,000

รวม 120,000 120,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,390,000 0 0 1,390,000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,390,000 0 0 1,390,000

งบดําเนินงาน 513,000 100,000 20,000 633,000
    คาตอบแทน 243,000 0 0 243,000

    คาใช้สอย 125,000 0 20,000 145,000

    คาวัสดุ 145,000 100,000 0 245,000

งบลงทุน 940,500 0 0 940,500
    คาครุภัณฑ 940,500 0 0 940,500

รวม 2,843,500 100,000 20,000 2,963,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    คาใช้สอย 50,000 50,000

รวม 50,000 50,000

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 102,000 50,000 152,000
    คาใช้สอย 102,000 50,000 152,000

รวม 102,000 50,000 152,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบดําเนินงาน 80,000 80,000
    คาวัสดุ 80,000 80,000

งบลงทุน 2,497,500 2,497,500
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 2,497,500 2,497,500

รวม 2,577,500 2,577,500

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

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

    คาวัสดุ 5,000 5,000

รวม 25,000 25,000

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,226,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 205,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,760,845

แผนงานสาธารณสุข 350,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,963,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 152,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,577,500

แผนงานการเกษตร 25,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,570,035

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลโปงแดง และโดยอนุมัติของนายอําเภอขามทะเลสอ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,574,400 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 574,400 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลโปงแดง
อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา



งบ ยอดรวม
งบดําเนินงาน 574,400

รวมรายจ่าย 574,400

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลโปงแดงปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลโปงแดงมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นาวาอากาศเอกวีรชาติ  ขาญอนุสรสิทธิ์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลโปงแดง

อนุมัติ

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

(นางสาวอรวรรณ  มีใหม)

ตําแหนง นายอําเภอขามทะเลสอ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 415,249.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 61,771.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 126,159.38 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีป้าย 23,094.00 31,300.00 23,000.00 30.43 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 500,114.00 157,459.38 123,000.00 130,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 113,960.00 116,160.00 125,000.00 0.00 % 125,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 5,000.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,168.00 1,080.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 610.00 520.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

20,700.00 17,600.00 20,500.00 -2.44 % 20,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,736.00 4,072.80 2,000.00 0.00 % 2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 146,174.00 139,432.80 185,500.00 175,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 208,653.42 239,980.83 200,500.00 19.70 % 240,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 208,653.42 239,980.83 200,500.00 240,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 10,000.00 -90.00 % 1,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 4,500.00 14,865.53 30,000.00 -33.33 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,500.00 14,865.53 40,000.00 21,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 549,969.92 547,584.17 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,825,299.47 8,199,116.30 7,500,000.00 6.67 % 8,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,278,921.03 2,284,564.77 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 124,192.03 132,258.92 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,584,093.68 3,989,005.15 3,050,000.00 12.56 % 3,433,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 64,572.94 63,008.15 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 40,417.69 35,427.59 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,787,206.00 1,596,322.00 1,200,000.00 8.33 % 1,300,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 2,163.10 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,254,672.76 16,849,450.15 14,451,000.00 15,434,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 15,008,957.00 16,701,699.00 21,000,000.00 -4.76 % 20,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 15,008,957.00 16,701,699.00 21,000,000.00 20,000,000.00
รวมทุกหมวด 34,123,071.18 34,102,887.69 36,000,000.00 36,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 130,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะเก็บได้เทากับปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะจัดเก็บภาษีได้สูงกวาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 175,000 บาท
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 125,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะเก็บได้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะเก็บได้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะเก็บได้เทากับปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะเก็บได้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง     ปที่ผานมาไมได้ประมาณการไว้ปนี้คาดวาจะได้รับ
การจัดสรร

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะเก็บได้เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะเก็บได้เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะเก็บได้เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะเก็บได้ต่ํากวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะเก็บได้เทากับปที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 240,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 240,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะจัดเก็บภาษีได้สูงกวาปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 21,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 1,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะเก็บได้ต่ํากวาปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะเก็บได้ต่ํากวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,434,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 500,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะได้รับการจัดสรรเทากับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะได้รับการจัดสรรสูงกวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,000,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะได้รับการจัดสรรเทากับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะได้รับการจัดสรรต่ํากวาปที่ผานมา
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,433,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะได้รับการจัดสรรสูงกวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยปาไม้ จํานวน 1,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะได้รับการจัดสรรเทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะได้รับการจัดสรรเทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะได้รับการจัดสรรเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,300,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะได้รับการจัดสรรสูงกวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,000,000 บาท

คําชี้แจง     ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะได้รับการจัดสรรต่ํากวาปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 47,802 40,976 63,750 -13.1 % 55,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,128 0 0 0 % 0

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 150,000 200,000 200,000 0 % 200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,121,300 8,540,900 9,500,000 4.21 % 9,900,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,618,400 1,662,400 1,800,000 1.11 % 1,820,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 12,000 0 % 12,000

เงินสํารองจ่าย 0 29,344 590,704 -72.84 % 160,419

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 320,000

1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแดง

อําเภอขามทะเลสอ    จังหวัดนครราชสีมา
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2)  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 1,956 2,276 -2.64 % 2,216

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

151,500 151,000 300,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0 0 14,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 10,191,130 10,726,576 12,582,730 12,570,035
รวมงบกลาง 10,191,130 10,726,576 12,582,730 12,570,035
รวมงบกลาง 10,191,130 10,726,576 12,582,730 12,570,035

รวมแผนงานงบกลาง 10,191,130 10,726,576 12,582,730 12,570,035
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

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

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,454,400 1,454,400 1,454,400 0 % 1,454,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,139,120 2,139,120 2,139,120 2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,715,780 2,969,257 3,418,320 8.24 % 3,700,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 -88.1 % 10,000

เงินประจําตําแหน่ง 84,000 94,500 105,000 20 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 574,020 521,040 600,000 -10 % 540,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 50,395 40,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,508,195 3,708,797 4,255,320 4,424,000
รวมงบบุคลากร 5,647,315 5,847,917 6,394,440 6,563,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

35,350 30,300 600,000 33.33 % 800,000

ค่าเบี้ยประชุม 0 0 0 100 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 33.33 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 231,100 275,500 348,000 10.34 % 384,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ 0 0 0 100 % 25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,200 31,656.75 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 288,650 337,456.75 1,023,000 1,309,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 365,084.5 423,061.5 700,000 -14.29 % 600,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,800 4,000 15,000 0 % 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1)  ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 2,000 0 0 0 % 0

10)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
เกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรม
ราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9

4,960.75 0 0 0 % 0
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10)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี
พันปหลวง
วันแม่แห่งชาติ

0 5,300.75 0 0 % 0

11)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

0 7,280.45 0 0 % 0

13)  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี

0 4,450 0 0 % 0

3)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

21,358 12,064 0 0 % 0

4)  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของคณะผู้บริหารสมาชิก อบต
./พนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง
ประจํา/พนักงานจ้าง/ผู้นําชุมชนและกลู่ม
อาชีพอาชีพต่างๆ

0 210,175 0 0 % 0

5)  โครงการประชาคมหมู่บ้าน  ตําบล 4,312.5 0 0 0 % 0
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6)  โครงการตําเนินการตามโครงการอัน
เป็นแนวนโยบายของรัฐบาล

0 9,050 0 0 % 0

7)  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
รักษาทูู่สาธารณประโยชน์

9,990 6,660 0 0 % 0

9)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

0 7,190.75 0 0 % 0

9)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

6,558.75 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
รักษาที่สาธารณประโยชน์

0 0 5,000 900 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันคล้างวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร

0 0 2,200 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร

0 0 0 100 % 10,000
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี

0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช  บรม
นาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

0 0 4,200 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรม
นาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

0 0 0 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 24/3/2565  12:59 หน้า : 7/50



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

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระ
บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง  
วันแม่แห่งชาติ

0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 60,000 -50 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 260,000 -3.85 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความ
รู้เรื่องกฏหมายในชีวติประจําวันแก่เจ้า
หน้าที่, สมาชิกสภา,อบต.โป่งแดง, ผู้นํา
ชุมชนและประชาชนทั่วไป

0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบ
ต.  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และ
ประชาชนทั่วไป

0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 0 2,000 3,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการ  อบต.โป่งแดง  สัญจร  เคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการ  อบต.โป่งแดง  สัญจร  เคลื่อนที่ 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการดําเนินการตามโครงการอันเป็น
แนวนโยบายของรัฐบาล

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการประชาคมหมู่บ้าน  ตําบล 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต
./พนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง
ประจํา/พนักงานจ้าง/ผู้นําชุมชนและกลู่ม
อาชีพต่างๆ

0 0 180,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา  อบต
./พนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง
ประจํา/พนักงานจ้าง/ผู้นําชุมชนและกลู่ม
อาชีพต่างๆ

0 0 0 100 % 130,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป

0 0 10,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 185,120.53 110,139.16 160,000 -25 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 604,185.03 801,371.61 1,491,400 1,380,000

วันที่พิมพ์ : 24/3/2565  12:59 หน้า : 9/50



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

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 99,174 87,128 217,000 -63.13 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 3,000 233.33 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,904 29,709 30,000 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 5,000 500 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 151,738.7 140,502.4 200,000 -25 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 18,380 12,910 16.19 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,735 13,370 51,090 -13.88 % 44,000

วัสดุอื่น 0 8,000 12,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 303,551.7 297,089.4 536,000 429,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 143,992.44 145,911.99 200,000 -25 % 150,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 14,246 17,413 24,000 -58.33 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 4,943.4 5,413.13 12,000 -16.67 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 191 557 21,000 -90.48 % 2,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 23,003.93 18,156.83 25,000 -20 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 186,376.77 187,451.95 282,000 197,000
รวมงบดําเนินงาน 1,382,763.5 1,623,369.71 3,332,400 3,315,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)  เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน
0 80,400 0 0 % 0

2)  พัดลมติดผนัง
0 8,800 0 0 % 0

3)  พัดลมตั้งพื้น
0 5,970 0 0 % 0

4)  เก้าอี้ทํางาน
0 10,000 0 0 % 0

ค่าซุ้มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

99,000 0 0 0 % 0

โต๊ะประชุม 0 0 0 100 % 40,000

โต๊ะพับสแตนเลสขาสวิง  จํานวน  5  ตัว 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์  จํานวน  1  คัน 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  PC 0 0 150,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที่  1  จํานวน  2  เครื่อง
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)

0 0 0 100 % 44,000

เครื่องพิมพ์  Multifunction  จํานวน  1  
เครื่อง

0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,000 105,170 150,000 162,000
รวมงบลงทุน 99,000 105,170 150,000 162,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  
เนื่องในวันสําคัญของชาติ

0 0 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 15,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 15,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,129,078.5 7,576,456.71 9,891,840 10,040,120
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 995,700 1,133,394 1,399,000 3.65 % 1,450,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 246,240 260,280 281,000 6.76 % 300,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 331,560 345,000 370,000 8.11 % 400,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,615,500 1,780,674 2,092,000 2,192,000
รวมงบบุคลากร 1,615,500 1,780,674 2,092,000 2,192,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 3,500 180,000 0 % 180,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 44,500 36,000 2,000 2,900 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 35,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 27,800 14,150 35,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 72,300 53,650 227,000 285,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 23,290 52,900 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

26,902 1,864 60,000 -66.67 % 20,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,193.81 23,360.3 40,000 50 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 59,385.81 78,124.3 140,000 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 45,766 47,962.05 60,000 0 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 21,307.5 16,124.2 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,180 109,514 110,000 -9.09 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 107,253.5 173,600.25 242,000 242,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,024 4,330 10,000 200 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,024 4,330 10,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 239,963.31 309,704.55 619,000 727,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร  2  บาน 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  PC  จํานวน  1  เครื่อง 0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  จํานวน  1  
เครื่อง

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์  หรือ 
 LED  สี  จํานวน  1  เครื่อง

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network  จํานวน 2 เครื่อง 0 19,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 19,800 50,000 37,000
รวมงบลงทุน 0 19,800 50,000 37,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,855,463.31 2,110,178.55 2,761,000 2,956,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 200,000

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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

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

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 230,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,984,541.81 9,686,635.26 12,652,840 13,226,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารส่วนตําบลโป่ง
แดง

0 74,512.5 20,000 50 % 30,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ

8,512 8,215 30,000 -50 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 8,512 82,727.5 50,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 8,512 82,727.5 50,000 45,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 8,512 82,727.5 50,000 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ความ
เดือนร้อนของประชาชนจากเหตุภัยแล้ง  
วาตภัย  ภัยหนาว  อุทกภัย  อัคคีภัยและไฟ
ป่า

0 0 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 80,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม  ชนิดสะพาน
หลัง  จํานวน  1  เครื่อง

0 0 0 100 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องสูบน้ําแบบท่อสูบน้ําพญานาค 0 0 0 100 % 50,000

เลื่อนโซ่ยนต์  จํานวน  1  เครื่อง 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 80,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 80,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 40,000 160,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,512 82,727.5 90,000 205,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 296,760 314,580 475,000 47.37 % 700,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 296,760 314,580 637,000 862,000
รวมงบบุคลากร 296,760 314,580 637,000 862,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 2,200 50,000 0 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 41,000 58,000 120,000 -50 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 16,800 0 35,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 57,800 60,200 210,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 165,890 186,562.5 216,000 -49.07 % 110,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 1,000 0 % 1,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

2,480 0 40,000 -62.5 % 15,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,340 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 170,710 186,562.5 267,000 161,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,867 12,265 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,410 27,410 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 49,277 39,675 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 277,787 286,437.5 527,000 331,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  จํานวน  1  หลัง 0 0 0 100 % 10,000

ตู้เหล็กแบบ  2  บาน  จํานวน  1  หลัง 0 0 0 100 % 5,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  PC  0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์  Multifunction  จํานวน  1  
เครื่อง

0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 30,000 23,900
รวมงบลงทุน 0 0 30,000 23,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 574,547 601,017.5 1,194,000 1,216,900
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 59,657.4 0 248,880 20.54 % 300,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 59,657.4 0 248,880 300,000
รวมงบบุคลากร 59,657.4 0 248,880 300,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

2)  โครงการป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยใน  ศพด.  อบต.โป่งแดง

2,500 0 0 0 % 0

3)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)

96,760 98,900 0 0 % 0

4)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าจัดการเรียนการสอน)

32,300 39,100 0 0 % 0
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5)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์
การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

21,470 25,990 0 0 % 0

โครงการต้นกล้าความดีตําบลโป่งแดง 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยใน  ศพด.  อบต.โป่งแดง

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)

0 0 56,100 -6.06 % 52,700

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์
การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

0 0 37,290 -6.06 % 35,030

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)

0 0 161,700 -1.36 % 159,495

รวมค่าใช้สอย 153,030 163,990 285,090 277,225
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,992 15,000 15,000 4,354.13 % 668,120

ค่าอาหารเสริม (นม) 433,986.54 373,828.04 596,960 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 443,978.54 388,828.04 614,960 671,120
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 4,796.58 6,153.58 10,000 0 % 10,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 0 0 1,500 100 % 3,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 8,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,144.3 6,313 9,500 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,940.88 12,466.58 21,000 21,000
รวมงบดําเนินงาน 607,949.42 565,284.62 921,050 969,345

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปริ๊นเตอร์
0 7,990 0 0 % 0

โต๊ะสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.โป่งแดง

99,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,000 7,990 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1)  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.โป่งแดง

299,000 0 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต
.โป่งแดง

0 0 72,000 -100 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1)  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.โป่งแดง 0 23,000 0 0 % 0

2)  โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น 
ศพด.อบต.โป่งแดง 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดทําป้ายบอกทางป้ายประชา
สัมพันธ์โคราชจีโอพาร์ค

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 299,000 23,000 172,000 50,000
รวมงบลงทุน 398,000 30,990 172,000 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ําฉ่า
สามัคคี  (สพฐ)

449,540 377,080 488,000 14.47 % 558,600
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2)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนน  (สพฐ.) 257,720 244,120 332,000 10.06 % 365,400

3)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด  
(สพฐ.)

192,640 158,280 212,000 24.81 % 264,600

รวมเงินอุดหนุน 899,900 779,480 1,032,000 1,188,600
รวมงบเงินอุดหนุน 899,900 779,480 1,032,000 1,188,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,965,506.82 1,375,754.62 2,373,930 2,507,945
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 4,000 50 % 6,000

2)  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 10,000 -50 % 5,000

3)  โครงการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 20,986 10,850 20,000 -25 % 15,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 20,986 10,850 34,000 36,000
รวมงบดําเนินงาน 20,986 10,850 34,000 36,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 20,986 10,850 34,000 36,000
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รวมแผนงานการศึกษา 2,561,039.82 1,987,622.12 3,601,930 3,760,845
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1)  โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและแมว

31,575 34,200 40,000 0 % 40,000

2)  โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้
เลือดออก

231,109.5 162,236.85 100,000 0 % 100,000

โครงการป้องกัน  ควบคุมโรคติดต่อและ
รักษาพยาบาล  กรณีโรคติดเชื้อไวรัส  โคโร
นา  2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-
19))

0 53,020 235,000 -78.72 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 262,684.5 249,456.85 375,000 190,000
รวมงบดําเนินงาน 262,684.5 249,456.85 375,000 190,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 120,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 120,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1)  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 160,000 160,000 160,000 0 % 160,000

รวมเงินอุดหนุน 160,000 160,000 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 160,000 160,000 160,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 422,684.5 409,456.85 655,000 350,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 422,684.5 409,456.85 655,000 350,000

วันที่พิมพ์ : 24/3/2565  12:59 หน้า : 29/50



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

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1)  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลโป่งแดง

0 114,300 120,000 -41.67 % 70,000

2)  โครงการวันผู้สุูงอายุประจําตําบลโป่ง
แดง

30,900 0 0 0 % 0

2)  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ตําบลโป่งแดง

0 0 5,000 300 % 20,000

3)  โครงการวันผู้สูงอายุประจําตําบลโป่ง
แดง

0 0 26,000 15.38 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 30,900 114,300 151,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 30,900 114,300 151,000 120,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอขาม
ทะเลสอ  (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขอรับ
การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาตจังหวัดนครราชสีมา)

0 0 5,000 -100 % 0

2)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอขาม
ทะเลอ  (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกรับ
บริจาคโลหิตของสํานักงานเหล่ากาชาดจัง
หวัดในพื่นที่อําเภอขามทะเลสอและบริการ
ผู้บริจาคโลหิตเพื่อสาธารณกุศล)

0 0 15,000 -100 % 0

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

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,900 114,300 171,000 120,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,900 114,300 171,000 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 915,240 971,160 1,055,280 4.24 % 1,100,000
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เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 207,180 216,420 232,920 6.47 % 248,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,164,420 1,229,580 1,330,200 1,390,000
รวมงบบุคลากร 1,164,420 1,229,580 1,330,200 1,390,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

82,550 164,700 250,000 -40 % 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 40,000 48,000 48,000 0 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 32,680 17,229 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 155,230 229,929 343,000 243,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 33,250 3,900 20,000 100 % 40,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

6,868 4,048 30,000 -50 % 15,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 130,600 14,250 489,600 -89.79 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 170,718 22,198 539,600 125,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 34,984 30,519 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,400 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,400 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,990 2,800 1,000 2,900 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 41,374 34,719 36,000 145,000
รวมงบดําเนินงาน 367,322 286,846 918,600 513,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)  เก้าอี้ทํางาน
0 10,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก  (ดีเซล)  จํานวน  1  คัน 0 0 0 100 % 850,000

หลังคารถบรรทุก  ขนาด  1  ตัน 0 0 0 100 % 40,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที่  1  จํานวน  1  เครื่อง
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  จํานวน  1  
เครื่อง

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink  Tank  Printer)  
จํานวน  1  เครื่อง

0 0 0 100 % 4,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน  1  เครื่อง 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 10,000 0 940,500
รวมงบลงทุน 0 10,000 0 940,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,531,742 1,526,426 2,248,800 2,843,500
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 112,661 137,633 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 112,661 137,633 150,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 112,661 137,633 150,000 100,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 112,661 137,633 150,000 100,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1)  โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  (รณรงค์ลดปริมาณขยะ)

25,475 300 25,000 -60 % 10,000

2)  โครงการกําจัดผักตบชวา 18,700 15,450 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 44,175 15,750 45,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 44,175 15,750 45,000 20,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 44,175 15,750 45,000 20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,688,578 1,679,809 2,443,800 2,963,500
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน
แบบบุรณาการ

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
ป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอส์ของเยาวชนใน
พื้นที่ตําบลโป่งแดง

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตําบล
โป่งแดง

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการเสริมสร้างสมรรถะการประสาน
งานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัย
เจริญพันธุ์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น  ตําบลโป่งแดง

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 50,000 50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 50,000 50,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1)  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 0 126,797 150,000 -33.33 % 100,000

2)  โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 0 126,797 152,000 102,000
รวมงบดําเนินงาน 0 126,797 152,000 102,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 126,797 152,000 102,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1)  โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษาประจํา
ตําบล

0 0 5,000 0 % 5,000
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2)  โครงการจัดกิจกรรมออกพรรษา 40,000 40,000 40,000 0 % 40,000

3)  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 40,000 40,000 45,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 40,000 40,000 45,000 50,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 40,000 40,000 45,000 50,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจัดทําป้ายบอกทางและป้ายประชา
สัมพันธ์ไปยังแหล่งท่องเที่ยวจีโอพาร์
คตําบลโป่งแดง

0 0 28,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 28,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 28,000 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 28,000 0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 40,000 166,797 225,000 152,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 199,220 261,600 92,000 -13.04 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 199,220 261,600 92,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 199,220 261,600 92,000 80,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขอยหน้าโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด  
หมู่ที่  4

261,000 0 0 0 % 0

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ซอยยายไพ หมู่ที่ 2

0 9,200 0 0 % 0

10.  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  คสล.  
พร้อมรางตื้น  สายกลางหมู่บ้าน        บ้าน
โนน  หมู่ที่  2

302,000 0 0 0 % 0
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10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายนาตาเพิ่ม  แรมสูงเนิน  ถึง ทางแยก
บ้านละลมหม้อ บ้านน้ําฉ่า  หมู่ที่ 3

0 233,000 0 0 % 0

11.  โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายใน
หมู่บ้านโนน  หมู่ที่  2 

30,000 0 0 0 % 0

11. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายหนองม่วง-โกรกกระหาด บ้านหนอง
ม่วง  หมู่ที่ 5

0 199,000 0 0 % 0

12.  โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายใน
หมู่บ้านน้ําฉ่า  หมู่ทีู่  3

161,000 0 0 0 % 0

12. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายเหมืองกลาง  สะพานขาว  วังขอน 
บ้านโป่งบูรพา หมู่ที่ 6

0 107,000 0 0 % 0

13.  โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายใน
หมู่บ้านโกรกกระหาด  หมู่ที่  4

167,000 0 0 0 % 0

13. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายสะพานเรียบ-คลองใหญ่  บ้านโป่งสุริยา 
หมู่ที่ 7

0 200,000 0 0 % 0
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14. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. 
พร้อมรางตื้น 
ซอยหลังโรงเรียน  บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 
4

0 149,000 0 0 % 0

15. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.   
พร้อมรางตื้น
สายกลางบ้าน บ้านโนน  หมู่ที่ 2

0 122,000 0 0 % 0

17. โครงการขุดลอกบ่อพักน้ํา  บริเวณ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านโป่งบูรพา  หมู่ที่  6  

0 40,000 0 0 % 0

18. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายใน
หมู่บ้านโป่งบูรพา หมู่ที่  6 0 52,000 0 0 % 0

2)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยนายมณี - ถนนวงแหวน  บ้าน
โกรกกระหาด  หมู่ที่  4

479,000 0 0 0 % 0

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ซอยสมใจ หมู่ที่ 2

0 102,000 0 0 % 0
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3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายหลักบ้านโกรกกระหาด  หมู่ที่  
4 -  บ้านหนองม่วง  หมู่ที่  5 

152,000 0 0 0 % 0

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ข้างศาลตาปู่  บ้านน้ําฉ่า หมู่ที่ 3

0 117,000 0 0 % 0

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สานทํานบพระ  บ้านโป่งบูรพา       
หมู่ที่  6

250,000 0 0 0 % 0

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ซอยหลังโรงเรียน บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 
4

0 112,000 0 0 % 0

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ซอยยายเพชรสุข  บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 
4

0 371,000 0 0 % 0

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ซอยป่าช้าบ้านโป่งสุริยา  หมู่ที่  7  -  บ้าน
โกรกกระหาด  หมู่ที่  4

430,000 0 0 0 % 0
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6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายกลางหมู่บ้านน้ําฉ่าสายชล       
หมู่ที่  8

242,000 0 0 0 % 0

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ซอยยายทวาย  บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4

0 456,000 0 0 % 0

7.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายโนน
ตาล  (ขอนตาค่ํา) บ้านโป่งแดง  หมู่ที่  1

205,000 0 0 0 % 0

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ซอยดอนสมบูรณ์ 2  บ้านโกรกกระหาด หมู่
ที่ 4

0 277,000 0 0 % 0

8.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายบ้าน
ตาเริมกางหมู่บ้าน  บ้านน้ําฉ่า  หมู่ที่  3

155,000 0 0 0 % 0

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
สายธรรมาภิรัตน์หมู่บ้านน้ําฉ่าสายชล หมู่ที่ 
8

0 368,000 0 0 % 0
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9.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายบ้าน
หนองม่วง  หมู่ที่  5 - บ้านโกรก        กระ
หาด  หมู่ที่  4

238,000 0 0 0 % 0

9. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายเหมืองกลาง ทํานบใหญ่ บ้านโป่งแดง 
หมู่ที่ 1

0 140,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กมุมบ้านตามุน บ้านน้ําฉ่า หมู่ที่ 3

0 0 0 100 % 32,900

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยนายนําโชค บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 1

0 0 0 100 % 202,100

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
 
ซอยไก่แก้ว-เชื่อมถนนบายพาส บ้านโกรก
กระหาด หมู่ที่ 4     

0 0 498,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

ซอยสวนหมาก-เชื่อมถนนบายพาส บ้าน
โนน หมู่ที่ 2    

0 0 328,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

สายโค้งนาตาหอม บ้านน้ําฉ่า หมู่ที่ 3    
0 0 250,800 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายวิชา ชุ่มขุนทด 
บ้านน้ําฉ่าสายชล หมู่ที่ 8

0 0 0 100 % 153,500

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยร่วมใจบ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4

0 0 0 100 % 198,700

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยศาลาตาจันทร์ คอกวัวแดงโคนม 
บ้านน้ําฉ่าสายชล หมู่ที่ 8

0 0 0 100 % 96,200

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสันติสุข2 เชื่อมถนนบายพาส บ้าน
โกรกกระหาด หมู่ที่ 4

0 0 0 100 % 50,400

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมู่บ้าน ช่วงที่ 1+2 
บ้านโนน  หมู่ที่ 2

0 0 0 100 % 249,700

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลัก บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4

0 0 0 100 % 497,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายนาน้อยมาชนสายโคทอง บ้านโป่ง
บูรพา หมู่ที่ 6

0 0 203,800 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายหนองไผ่ข้างบ่อปลาพี่แตน บ้านโป่ง
บูรพา หมู่ที่ 6

0 0 46,400 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (AC) สาย ถนนนิคมสหกรณ์ขาม
ทะเลสอบ้านหนองม่วงหมู่ที่5

0 0 0 100 % 251,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (AC)     
สายโรงแป้ง-บ้านหนองม่วง ถนนนิคม
สหกรณ์ขามทะเลสอ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 
5     

0 0 497,900 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยตาบิน บ้านโป่งสุริยา หมู่ที่ 7 0 0 395,200 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยนกเอี้ยง-เชื่อมต่อถนนบายพาส บ้าน
โกรกกระหาด หมู่ที่ 4

0 0 286,400 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายโรงสูบถึงทํานบพระ บ้านน้ําฉ่าสายชล 
หมู่ที่ 8

0 0 250,100 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านตา
แช่มคลองน้อย ถึง โรงสูบบ้านน้ําฉ่า 
บ้านโป่งบูรพา หมู่ที่ 6

0 0 0 100 % 250,800

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโกรกช่อง
แมว บ้านโป่งสุริยา หมู่ที่ 7

0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทํานบตา
เพิ่ม ถึง ฝายละลมหม้อ บ้านน้ําฉ่า หมู่ที่ 3

0 0 0 100 % 217,700

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเหมือง
กลาง-หัวนาตาแบน บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 1

0 0 0 100 % 47,300

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก  
สายคลองนางหงษ์ ถึง สะพานขาว บ้านโป่ง
แดง หมู่ที่ 1

0 0 250,100 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก  
สายนานายเพิ่ม  แรมสูงเนิน ถึง ทางแยก
บ้านละลมหม้อ บ้านน้ําฉ่า หมู่ที่ 3

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

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก  
สายหนองรังถึงปากปลาคาบ บ้านน้ําฉ่า หมู่
ที่ 3

0 0 193,400 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,072,000 3,054,200 3,400,700 2,497,500
รวมงบลงทุน 3,072,000 3,054,200 3,400,700 2,497,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอขาม
ทะเลสอ

126,817.36 27,624.92 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 126,817.36 27,624.92 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 126,817.36 27,624.92 0 0

รวมงานก่อสร้าง 3,398,037.36 3,343,424.92 3,492,700 2,577,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,398,037.36 3,343,424.92 3,492,700 2,577,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1)  โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง   
ระดับครัวเรือน   ระดับชุมชน  และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

2)  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  (เกษตรยัง
ชีพ)

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 29,750 0 15,000 -66.67 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 29,750 0 15,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 29,750 0 35,000 25,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 29,750 0 35,000 25,000
รวมแผนงานการเกษตร 29,750 0 35,000 25,000

รวมทุกแผนงาน 27,355,173.49 28,197,348.65 36,000,000 36,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

อําเภอขามทะเลสอ   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,570,035 บาท
งบกลาง รวม 12,570,035 บาท

งบกลาง รวม 12,570,035 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 55,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้าง
ในอัตราร้อยละ  5     
ของคาจ้างที่ อบต.ต้องจาย 
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533     
แผนงานงบกลาง     งานงบกลาง 

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา  
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แผนงานงบกลาง      งานงบกลาง 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตําบลโปงแดง          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ           
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 3749  
ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2564            
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ.2565  
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น         
แผนงานงบ  งานงบกลาง          

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,820,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตําบลโปงแดง          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ           
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 3749  
ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2564            
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ.2565  
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น         
แผนงานงบ  งานงบกลาง            
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ปวยติดเชื้อเอดส (HIV) ในเขตตําบลโปง
แดง          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้          
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542           
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17            
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3842  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563          
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ
. 2564  
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น          
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.6/ว 1994  
ลงวันที่ 3  กรกฎาคม 2563            
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564   เงินอุดหนุนทั่วไป           
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้
พิการแบะทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุน          
การจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และ
โครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ          
ด้านงบกลาง  (00400)    
แผนงานงบกลาง  (00410)   
งานงบกลาง ( 00411)          
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เงินสํารองจาย จํานวน 160,419 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีจําเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ           
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 3749  
ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2564            
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ.2565  
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น         
แผนงานงบ  งานงบกลาง 

รายจายตามข้อผูกพัน

1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น   หรือพื้นที่  โดยคํานวณในอัตราไมน้อยกวา           
ร้อยละ  40  ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ  ตามประกาศคณะกรรมการ           
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ     
เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้  อปท.  ดําเนินงาน
และบริการจัดการ           
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ
.  2561   ประกาศ  
ณ  วันที่  13   กันยายน  2561           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542               
แผนงานงบกลาง       งานงบกลาง            
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2)  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,216 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี  ในอัตรา
ร้อยละ  0.2  
ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2561             
แผนงานงบกลาง       งานงบกลาง           

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 320,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญตามพระราช
บัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ           
ข้าราชการสวนท้องถิ่น  ( ก.บ.ท. )           
(2 %  ของประมาณการรายได้)           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2500           
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546             
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น  ดวนมาก 
ที่ มท 0808.5/ว 29  ลงวันที่  12  ก.ค. 60           
เรื่อง  ซักซ้อมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น  
ที่ มท 0808.5/ว 31            
เรื่อง  ซักซ้อมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           
ลงวันที่  21   ตุลาคม   2563               
แผนงานงบกลาง      งานงบกลาง            
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,040,120 บาท

งบบุคลากร รวม 6,563,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนรายเดือน  ของนายก อบต.,รอง
นายก อบต. ดังนี้           
(1) เงินเดือนนายก อบต. ตั้งไว้ จํานวน 12 เดือน        ตั้งไว้  
244,800  บาท
(2) เงินเดือนรองนายก อบต. ตั้งไว้ จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน         ตั้งไว้  269,280  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร           
สวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา           
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล           
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2557           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป           
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็น  คาตอบแทนประจําตําแหนง นายก,รองนายก ดังนี้   
        
(1) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก  ตั้งไว้  จํานวน 1
 คน  จํานวน 12 เดือน        ตั้งไว้  21,000   บาท
(2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก ตั้งไว้  จํานวน 2
  คน  จํานวน 12 เดือน        ตั้งไว้  21,120   บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร           
สวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา           
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล           
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2557           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานทั่วไป           
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็น  คาตอบแทนพิเศษ นายก, รองนายก ดังนี้           
(1) เงินคาตอบแทนพิเศษนายก ตั้งไว้  จํานวน 12 เดือน        ตั้ง
ไว้  21,000   บาท
(2) เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก  ตั้งไว้ จํานวน 2
   คน  จํานวน 12   เดือน        ตั้งไว้  21,120   บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร           
สวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา           
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล           
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2557           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป           
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล             
เงินเดือนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก ตั้ง
ไว้  จํานวน  12  เดือน            
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร           
สวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา           
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล           
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2557           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป           
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,454,400 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนรายเดือนให้กับประธานสภา ,รอง
ประธานสภา,สมาชิกสภา,และเลขานุการสภา ฯ           
(1) คาตอบแทนตําแหนงประธานสภา ตั้งไว้ จํานวน 12 เดือน      
  ตั้งไว้  134,640   บาท
(2) คาตอบแทนตําแหนงรองประธานสภา ตั้งไว้ จํานวน 12
 เดือน        ตั้งไว้  110,160   บาท
(3) คาตอบแทนตําแหนงสมาชิกสภา ตั้งไว้ จํานวน 13
  คน  จํานวน  12  เดือน        ตั้งไว้  1,123,200   บาท
(4) คาตอบแทนตําแหนงเลขานุการสภา ตั้งไว้ จํานวน  12
  เดือน        ตั้งไว้  86,400   บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร           
สวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา           
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล           
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2557           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,424,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 10  อัตรา  จํานวน 12  เดือน ดังนี้           
1. เงินเดือนตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล            
2. เงินเดือนตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด            
3. เงินเดือนตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน           
4. เงินเดือนตําแหนงนิติกร           
5. เงินเดือนตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล           
6. เงินเดือนตําแหนงนักพัฒนาชุมชน           
7. เงินเดือนตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป           
8. เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการเกษตร           
9. เงินเดือนตําแหนงเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน           
10. เงินเดือนตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้                    
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2542                  
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานทั่วไป         
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ,เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  หรือเงินเพิ่มอื่น  ที่ให้แกพนักงานสวนตําบล           
เงินคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงนักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับ
กลาง ,   เงินคาครองชีพชั่วคราว,            
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร พ.ก.ต
. สําหรับตําแหนงนิติกร 6 -7     จํานวน  12    เดือน           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2542                      
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป           

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจาย เงินประจําตําแหนงปลัด อบต.  รองปลัด อบต. หัวหน้า
สํานักปลัด ดังนี้           
1.เงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล       ตั้งไว้  
84,000   บาท
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)    จํานวน  12   เดือน 
          
2.เงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด       ตั้งไว้  42,000   
บาท
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงาน
ทั่วไป  ระดับต้น)    จํานวน  12   เดือน           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2542                  
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป           
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง จํานวน 5  อัตรา จํานวน  12   เดือน           
1.  พนักงานขับรถ (รถยนต อบต.)   ,  2  พนักงานขับรถ (รถ
ขยะ)  3.  คนงานทั่วไป  จํานวน  2  คน           
4. คนงานทั่วไป (แมบ้าน)           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542                  
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป           

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  เชน คาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ้าง 
          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542                
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป          

งบดําเนินงาน รวม 3,315,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,309,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บ
ปวยนอกเวลาราชการ  และในวันหยุดราชการ             
(แพทย พยาบาล ทันตแทพย), เงินประโยชนตอบแทนอื่น เป็น
กรณีพิเศษ,   คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ           
ที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ,คาปวยการ  อปพร. ,            
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คาปวยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ,คาสมนาคุณกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ , คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง            
ความรับผิดทางละเมิด ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย , คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,           
เงินรางวัล , เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ , คาเบี้ย
ประชุมให้แกคณะกรรมการฯ  ตามที่กฏหมายกําหนด,           
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ผู้บริหารท้อง
ถิ่น , ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา,           
ผู้ได้รับบํานาญปกติฯ     ฯลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้                     
1)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  ม  0809.3/ว  27  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2559           
  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และ
วิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น           
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี           
2)  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ.2560           
3)  หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0402.05/ว 85
   ลงวันที่  6   กันยายน  2561             
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ    
       
4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 2850   ลงวันที่  12   กันยายน  2561           
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ            
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0819.2/ว
 6290  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2562  เรื่อง  การกําหนดหลักสูตร
ที่           
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ในระยะยาว  และหลัก
เกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไขอัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบ      
     
แทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น           
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ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป           
 

คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมให้แกคณะกรรมการฯ  ตามที่กฏหมาย
กําหนด
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานทั่วไป            

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ,พนักงานจ้าง ที่ได้รับ          
คําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการฯลฯ       
   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้          
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายเงินตอบอทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร          
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559          
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ ว 2409  ลงวันที่  17  พ.ย.  2559          
เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ          
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559          
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป           

คาเชาบ้าน จํานวน 384,000 บาท
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 เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/  คาเชาซื้อ  สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ที่มีสิทธิ์ได้รับคาเชาบ้าน          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ          
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้          
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548          
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551          
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559          
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  5862  ลงวัน
ที่  12  ตุลาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑและ          
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น          
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562          
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิ์ได้รับ เชนข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ฯลฯ          
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้          
1)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ
.2523    แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  7  พ.ศ.2554          
และแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2562   ณ วันที่  9    มิถุนายน  พ.ศ
.2562          
2)  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ.  2560          
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานทั่วไป          
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวบเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานทั่วไป 

ค่าใช้สอย รวม 1,380,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร,  คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ,คาซัก
ฟอก , คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ,  คาระวางรถบรรทุก,           
คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) , คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา           
ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสาร  ประชา
สัมพันธ  หรือ           
สิ่งพิมพตางๆ)  ,  คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้างเหมาบริการบุคคล       
    
ภายนอก  เชน  คาจ้างที่ปรีกษา  คาจ้างออกแบบ,คารับรอง
แบบ , คาจางทําระบบแผนที่ภาษี , คาจางทนายความ,  คาจ้าง    
       
ผู้เชี่ยวชาญบัญชี,  คาจางปรับปรุงโดเมน  website,  คาตรวจ
วินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว  ,  คาจ้างแรงงานราษฏรกรณี          
 
ดําเนินเอง , คาจ้างแรงงานราษฏรกรณีดําเนินเอง  , คาจางเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปายประชาสัมพันธ           
ปายชื่อสํานักงาน  หรือปายอื่นๆ  ที่ไมมีลักษระเป็นสิ่งกอสร้าง     
        
- ติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในการราชการ           
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(1) คาปักเสาพาดสาย  ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟารวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง  เครื่องวัดและ           
อุปกรณไฟฟา  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟฟา           
(2)  คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม  คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟาการเพิ่มกําลังไฟฟา      
       
การขยายเขตไฟฟา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและ
อุปกรณ ฯลฯ           
- คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ           
(1)  คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้ง          
 
มาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ประปา  ซึงเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา           
(2)  คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือ           
ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ  ฯลฯ           
- คาติดตั้งโทรศัพท  คาใช้จายตางๆ  ในการติดตั้งโทรศัพทพวง
ภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน            
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ  ตางๆ  (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สร้าง)  ฯลฯ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
                  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           
        
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
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เพิ่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น) ฯลฯ            
 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว.  28 ก
.ค. 2548) ,คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น             
หรือ  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท 0808.4/ว 2381            
ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2548) ,คาใช้จายในพิธีเปิดอาคาร
ตางๆ,   คาใช้จายในพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี ,            
คาใช้จายในการประชุมราชการ  ฯลฯ           
- ดําเนินการตามสั่งสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548             
เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคา
เลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป           

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการปองกันและรักษาที่สาธารณประโยชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการปองกันและรักษาที่ดิน
สาธารณประโยชน เชน การสอบแนวเขต ฯลฯ           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  )  หน้าที่  142  (5.3)   
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คาใช้จายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายตางๆ  ในการจัดงานกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พล          
อดุลยเดชรมนาถบพิตร          
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป           
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  )  หน้าที่  129  (4.1)   
       

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายตางๆ  ในการจัดงานกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทฺดา          
พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี         
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป           
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  )  หน้าที่  129  (4.1)   
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คาใช้จายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับ
สนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายตางๆ  ในการจัดกิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ  
การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช,  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ          
และสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร    
      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป           
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  )  หน้าที่  110  (2.3)   
       

คาใช้จายในการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรม
นาถบพิตร  วันชาติและวันพอแหงชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตางๆในการจัดงานวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล          
 
อดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ/วันพอแหงชาติ        
   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  )  หน้าที่  128  (4.1)   
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คาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายตางๆ  ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดิน           
ทรเทพยวรางกูร            
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  )  หน้าที่  128  (4.1)   
        

คาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วันแมแหง
ชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนี           
พันปีหลวง           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  )  หน้าที่  128  (4.1)   
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง           
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริหารจอดรถ  ณ  ทาอากาศ
ยาย  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน      
     
ของผู้บริหาร ,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานสวนตําบล, ลูกจ้าง        
    
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้                       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559            
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป           

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 250,000 บาท
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เพิ่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง  ของ  อบต.  ตามที่คณะ
กรรมการเลือกตั้งกําหนด  (กรณีครบวาระ  ยุบสภา             
กรณีแทนตําแหนงที่วางและกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม )  รวมทั้งเป็นคาใช้จายในการ           
รวมมือประชาสัมพันธ  การรณรงคการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชน  ในการเลือกตั้ง           
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งของ
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  ตามที่กฎหมายกําหนด          
  
อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การณรงค  หรือการ
ให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ           
หน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทน
ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา  โดยจายเป็นคา           
ใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ           
คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณ       
    
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ยานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาปายประชาสัมพันธ           
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่  26  สิงหาคม 
 2563                                 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564           
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น               
      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป           
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  )  หน้าที่  110   (2.3)  
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คาใช้จายในโครงการปองกันผลประโยชนทับซ้อน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายตางๆ  ในการจัดกิจกรรมและโครงการ
ปองกันผลประโยชนทับซ้อน         
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป          
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  )  หน้าที่  108   (2.3)  
       

คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฏหมายในชีวติประจํา
วันแกเจ้าหน้าที่, สมาชิกสภา,อบต.โปงแดง, ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายตางๆ  ในการจัดกิจกรรมโครงการอบรม
ให้ความรู้เรื่องกฏหมายในชีวิตประจําวันแกเจ้าหน้าที่           
สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล  
และประชาชนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป            
งานบริหารงานทั่วไป    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่  3
  ประจําปีงบประมาณ  2564)           

คาใช้จายในโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายตางๆ  ในการจัดกิจกรรมและโครงการสง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานทั่วไป            
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  )  หน้าที่  108   (2.3)  
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คาใช้จายในโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  อบต.  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  และ
ประชาชนทั่วไป

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายตางๆ  ในการจัดกิจกรรมและโครงการ
อบรมคุณธรรม        จริยธรรม คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต
.         พนักงานสวนตําบล  และประชาชนทั่วไป  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป             
งานบริหารงานทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565
  )  หน้าที่  108   (2.3)           

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของผู้
บริหาร ,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานสวนตําบล, ลูกจ้าง            
ในการเดินทางไปราชการฯลฯ            
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้                                  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559            
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป          

โครงการ  อบต.โปงแดง  สัญจร  เคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัด อบต. สัญจร เคลื่อนที่  เพื่อออก
ให้บริการ ให้ความรู้แกประชาชน ประชาสัมพันธ            
การทํางานของ อบต. และรับทราบปัญหาของชุมชน  เชน คา
เครื่องดื่ม  คาอาหาร คาจัดสถานที่  ฯลฯ           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  )  หน้าที่  111  (2.3)   
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โครงการดําเนินการตามโครงการอันเป็นแนวนโยบายของรัฐบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการอัน
เป็นแนวนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาตาง ๆ                
     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  )  หน้าที่  160  (6.4)   
        

โครงการประชาคมหมูบ้าน  ตําบล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดการประชาคมหมู
บ้าน ตําบล เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาจัด
สถานที่ ฯลฯ           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  )  หน้าที่  111  (2.3)   
        

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิก
สภา  อบต./พนักงานสวนตําบล/ลูกจ้างประจํา/พนักงานจ้าง/ผู้นําชุม
ชนและกลูมอาชีพตางๆ

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา  อบต.           
พนักงานสวนตําบล,ลูกจ้างประจํา,พนักงานจ้าง,ผู้นําชุมชนและ
กลุมอาชีพตาง  ฯลฯ           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป             
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  )  หน้าที่  104  (2.1)   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)            
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา                                 
    
ทั้งสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่
องคกรปกครองสวนถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม           
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้           
 (1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย 
          
 (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ           
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
       
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภท             รายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น                      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป             
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ค่าวัสดุ รวม 429,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร ตรายาง หมึก กาว ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด แฟม คลิป ธงชาติ     น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง          
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไมโครโฟน ฟิวส ปลั๊ก
ไฟฟา ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น      ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง         
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม แก้วน้ํา แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น มีด ถัง ถาด จานรอง ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลากฯ
ลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง         
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
ส้วม  อางล้างมือ ราวพาดผ้า  หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก  เครื่องยิง
ตะปู  นั่งร้าน            น้ํามันทาไม้  ทินเนอร สี  ปูน
ซีเมนต  ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป  อินหรือซีเมนตบล็อก          
      
กระเบื้อง    สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว  ฯลฯ   
        
หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง         
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง   ไขควง  ประแจ  แม
แรง  กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน  เกิด คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อค
คลัดซ  ล็อคพวงมาลัย  ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล  เพลา  ฟิลมกรองแสง   น้ํากลั่น  เบาะรถ
ยนต  เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช  พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน  กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย  สาย
ไฮดรอลิค  ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095    ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง            
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป           

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุโดยสภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น      ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง         
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป             
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด  ที่วางกรวยแก้ว  กระบอกตรวง  เบ้าหลอม  หู
ฟัง  (Stethoscope)  เปลหามคนไข้  คีมถอนฟัน           
เครื่องวัดน้ําฝน  ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง  เครื่องมือวิทยา
ศาสตร  เครื่องวัดอุณหภูมิ  (ปรอดวัดไข้) สําสี  และผ้าพัน
แผล  ยาและเวชภัณฑ  แอลกอฮอส   ฟิลมเอกชเรย  เคมี
ภัณฑ  ออกซิเจน           
น้ํายาตางๆ  เลือด  สายยาง  ลูกยาง  หลอดแก้ว  ลวดเชื่อม
เงิน  ถุงมือ  กระดาษกรอง  จุกตางๆ  ทรายอะเบท  น้ํายาพน
หมอกควันกําจัดยุง คลอรีน  สารส้ม  หน้ากากอนามัย  ชุดปองกัน
เชื้อโรค       
หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง          
 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี เม
มโมรี่การด ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง                   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป            
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  เชนเครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน  เสื้อ  กางเกง  ผ้า  เครื่องหมายตางๆ  ถุงเท้า/ถุง
มือ  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ผ้าผูกคอ  เสื้อสะท้อนแสง  เสื้อ
ชูชีพ  ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง                     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป             

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง          
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 197,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ           
ขององคการบริหารสวนตําบล            
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้                       
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 28  พ.ค. 2564           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย  งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ       
    
ขององคการบริหารสวนตําบล            
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้                      
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 28  พ.ค. 2564           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย  งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ฯลฯ  และให้หมายความรวมถึง           
คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการ  ดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ  เชน    คาเชา  คาเชาเครื่อง             
หมายเลขโทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ            
คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 28  พ.ค. 2564           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย  งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการคาไปรษณีย  
คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คา
ธรรมเนียม           
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)            
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 28  พ.ค. 2564           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย  งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุสื่อสาร           
คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร
เน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและ           
คาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จาย           
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)  ฯลฯ            
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 28  พ.ค. 2564           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย  งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเชาพื้นที่เวบไซต  และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD ,HOSTING)           
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้              
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 28  พ.ค. 2564           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย  งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            
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งบลงทุน รวม 162,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 162,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะประชุม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจัดหาโตะประชุม  ประกอบด้วย  
โตะประธาน  ขนาดกว้าง  60  เซนติเมตร           
ยาว  150   เซนติเมตร  สูง  75  เซนติเมตร  จํานวน  2  ตัว       
    
โตะโลง  ขนาดกว้าง  60  เซนติเมตร  
ยาว  210  เซนติเมตร  สูง  75  เซนติเมตร  
จํานวน  6  ตัว           
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  เพื่อใช้ในกิจการอบต.โปงแดง           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป           

โตะพับสแตนเลสขาสวิง  จํานวน  5  ตัว จํานวน 20,000 บาท

โตะพับสแตนเลสขาสวิง  ขนาดกว้าง  60  เซนติเมตร  ยาว  175
  เซนติเมตร  สูง  74  เซนติเมตร           
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  เพื่อใช้ในกิจการอบต.โปงแดง           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต  จํานวน  1  คัน จํานวน 50,000 บาท

ตามบัญชีราคามาตรฐานคุณภัณฑ  เดือน ธันวาคม  2563
รถจักรยานยนต  ขนาดไมน้อยกวา  110  ซีซี  แบบเกียรธรรมดา
เพื่อใช้ในกิจการ  อบต.โปงแดง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป  

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบที่  1  จํานวน  2  
เครื่อง
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา  19  นิ้ว)

จํานวน 44,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563           
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา           
พื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน           
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หนวย           
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ
 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน           
ขนาดไมน้อยกวา 9 MB           
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้           
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ           
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics           
     Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ           
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ           
      ขนาดไมน้อยกวา 2 GB           
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB           
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State           
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย           

- มีDVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย           
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน           
ไมน้อยกวา 1 ชอง           
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
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กวา 3 ชอง           
- มีแปนพิมพและเมาส           
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย         
  
เพื่อใช้ในกิจการสํานักปลัด  อบต.โปงแดง           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            

เครื่องพิมพ  Multifunction  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 8,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563           
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ  
(Ink  Tank Printer)           
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน            
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) H774 
จากโรงงานผู้ผลิต           
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi        
   
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)         
  
- มีความเร็วในการพิมพสีส าหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)           
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 
(ขาวด า-สี) ได้           
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dp           
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed)           
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสี
และขาวดํา           
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- สามารถทําสําเนาได้สูงสุด
ไมน้อยกวา 99 สําเนา           
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต           
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง           
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง          หรือ สามารถใช้งาน
ผาน 
เครือขายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้           
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน           
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom           
เพื่อใช้ในกิจการสํานักปลัด  อบต.โปงแดง           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป            

งานบริหารงานคลัง รวม 2,956,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,192,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,192,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,450,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 4  อัตรา  จํานวน  12     เดือน ดังนี้           
1. เงินเดือนตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง            
2. เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี           
3. เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการพัสดุ           
4. เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2542                  
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง            

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนงนักบริหารงานการคลัง             
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2542                  
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง             

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างสําหรับลูกจ้างประจํา  จํานวน  12      เดือน   
        
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤฤษ
ฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2542                  
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง             
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง   จํานวน  2  อัตรา            
จํานวน  12   เดือน    ดังนี้                
1.  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยจัดเก็บรายได้)             
2.  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ)             
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542                  
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง            

งบดําเนินงาน รวม 727,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บ
ปวยนอกเวลาราชการ  และในวันหยุดราชการ             
(แพทย พยาบาล ทันตแทพย), เงินประโยชนตอบแทนอื่น เป็น
กรณีพิเศษ,   คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ           
ที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ,คาปวยการ  อปพร. ,            
คาปวยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ,
คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ , 
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง            
ความรับผิดทางละเมิด ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย , คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,           
เงินรางวัล , เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ , คาเบี้ย
ประชุมให้แกคณะกรรมการฯ  ตามที่กฏหมายกําหนด,           
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ผู้บริหารท้อง
ถิ่น , ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา,           
ผู้ได้รับบํานาญปกติฯ     ฯลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
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1)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  ม  0809.3/ว  27  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2559           
  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และ
วิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น           
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี           
2)  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ.2560           
3)  หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0402.05/ว 85
   ลงวันที่  6   กันยายน  2561             
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ    
       
4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 2850   ลงวันที่  12   กันยายน  2561           
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ            
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น             
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง             

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ,พนักงานจ้าง            
ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการฯ
ลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายเงินตอบอทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร           
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559           
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ ว 2409  ลงวันที่  17  พ.ย.  2559           
เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ           
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง            

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/  คาเชาซื้อ  สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ที่มีสิทธิ์ได้รับคาเชาบ้าน          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ          
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้                   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562          
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง            
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิ์ได้
รับ เชน พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา  ฯลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ
.2523    แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  7  พ.ศ.2554           
และแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2562   ณ วันที่  9    มิถุนายน  พ.ศ
.2562                    
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง            

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร,  คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ,คาซัก
ฟอก , 
คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ,  คาระวางรถบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน 
(ยกเว้น คาเชาบ้าน) , คาโฆษณา           
และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา 
          
ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสาร  ประชา
สัมพันธ  หรือ           
สิ่งพิมพตางๆ)  ,  คาธรรมเนียมตางๆ , 
คาเบี้ยประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เชน  คาจ้างที่ปรีกษา            
คาจ้างออกแบบ,คารับรองแบบ , คาจางทําระบบแผนที่ภาษี , คา
จางทนายความ,  
คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีฐ คาจางปรับปรุง           
โมเมน  website,  คาตรวจวินิจฉัยโรค, 
คาทําหมันสัตว , คาจ้างแรงงานราษฏรกรณีดําเนินเอง , คาจ้าง
แรงงานราษฏรกรณี           
ดําเนินเอง  , คาจางเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
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ปายประชาสัมพันธ           
ปายชื่อสํานักงาน  หรือปายอื่นๆ  
ที่ไมมีลักษระเป็นสิ่งกอสร้าง             
- ติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในการราชการ           
(1) คาปักเสาพาดสาย  ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟารวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง  เครื่องวัดและ           
อุปกรณไฟฟา  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟฟา           
(2)  คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม  คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟาการเพิ่มกําลังไฟฟา      
       
การขยายเขตไฟฟา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและ
อุปกรณ ฯลฯ           
- คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ           
(1)  คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้ง          
 
มาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ประปา  ซึงเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา           
(2)  คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือ           
ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ  ฯลฯ           
- คาติดตั้งโทรศัพท  คาใช้จายตางๆ  ในการติดตั้งโทรศัพทพวง
ภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน            
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ  ตางๆ  (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สร้าง)  ฯลฯ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
                  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           
         
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง             
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง           
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริหารจอดรถ  ณ  ทาอากาศ
ยาย  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน      
     
ของผู้บริหาร ,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานสวนตําบล, ลูกจ้าง        
    
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้                       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559            
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง            

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล, ลูกจ้างประจํา ,พนักงานจ้าง           
ในการเดินทางไปราชการฯลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้                     
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง           
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการคัดลอกระวางที่ดิน  และคาใช้จาย
ตางๆในโครงการจัดทําแผนที่ภาษี           
และทะเบียนทรัพยสิน    ฯลฯ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7   พ.ศ.  2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542           
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  หน้า  107)  (2.2)       
    
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง            

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)            
 เพื่อจายเป็นรายจางเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ           
 รถยนตสวนกลาง  ตู้  โตะ  เก้าอี้  ฯลฯ  รวมทั้งคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินอื่น  เชน  อาคารที่ทําการวัสดุ           
 และครุภัณฑตางๆ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ             
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
         
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปี                      
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง             
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ค่าวัสดุ รวม 242,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร ตรายาง หมึก กาว ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด แฟม คลิป ธงชาติ     น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง                 
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง            

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง   ไขควง  ประแจ  แม
แรง  กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อค
คลัดซ  ล็อคพวงมาลัย  ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล  เพลา ฟิลมกรองแสง  น้ํากลั่น เบาะรถยนต  เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช  พวงมาลัย   สายพาน
ใบพัด หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน  ไฟ
หน้า  ไฟเบรก  อานจักรยาน   ตลับลูกปืน  กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย  สายไฮดรอลิค  ฯลฯ หรือตาม
ประเภท สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร          
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง            
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเซล 
น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี ฯลฯ หรือตาม
ประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง     
             
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง            

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี เม
มโมรี่การด ฯลฯ  หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง                   
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง             
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง            
         

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการคาไปรษณีย  
คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  
คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียม           
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)            
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           

ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง           

งบลงทุน รวม 37,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563           
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา  4  แกน
หลัก  ( 4 core)  จํานวน  1  หนวย  โดยมีคุณลักษณะ           
อยางใดอยางหนึ่ง  หรือดีกวา  ดังนี้           
     1)  ในกรณีที่มีหนวยความจํา  แบบ  Cache Memoyr  รวม
ในระดับ  (Level)  เดียวกัน  ขนาดไมน้อยกวา  4  MB           
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา  2.3  GHz  
และมีหนวยประมวลผลด้านกราฟิก           
(Graphics Processing Unit)  ไมน้อยกวา  10  แกน  หรือ        
   
     2)  ในกรณีที่มีหนวยความจํา  แบบ  Cache Memoyr  รวม
ในระดับ  (Level)  เดียวกัน  ขนาดไมน้อยกวา  6  MB           
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา  1.8   GHz  
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้           
 ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง           
-  มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา  ขนาด
ไมน้อยกวา    8  GB           
-  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA   หรือดีกวา  ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา   1 TB  หรือ  ชนิด  Solid State  Drive           
ขนาดความจุไมน้อยกวา  250  GB   จํานวน  1  หนวย           
-  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา  1,366 x 768  Pixel  และมีขนาดไมน้อยกวา  12  นิ้ว       
    
- มีชองเชื่อมตอ  (Interface) แบบ  USB  2.0  หรือดีกวา  ไม
น้อยกวา  3  ชอง           
- มีชองเชื่อมตอแบบ  HDMI  หรือ  VGA  จํานวนไมน้อยกวา  1
  ชอง           
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือชาย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T            
 หรือดีกวา  จํานวน  ไมน้อยกวา  1  ชอง           
-  สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา  Wi -
 Fi   (IEEE 802.11b, g, n, ac)  และ  Bluetooth           
เพื่อใช้ในกิจการสํานักปลัด  อบต.โปงแดง           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง           
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เครื่องพิมพ  Multifunction  เลเซอร  หรือ  LED  สี  จํานวน  1  
เครื่อง

จํานวน 15,000 บาท
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คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563           
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน           
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi           
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที(ppm)           
- มีความเร็วในการพิมพสีส าหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)           
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB           

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 
(ขาวดํา และ สี) ได้           
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi            
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)           
- สามารถถายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา           
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99  สําเนา           
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต           
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง           
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา            
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้           
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน           
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom           
เพื่อใช้ในกิจการสํานักปลัด  อบต.โปงแดง           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง            
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 230,000 บาท
งบบุคลากร รวม 200,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 200,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล 
จํานวน 1  อัตรา  จํานวน  12     เดือน ดังนี้           
เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2542                   
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน           

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ,             
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน , เงินสมนาคุณวิทยากรใน
การฝึกอบรม ฯลฯ           
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ,           
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสร้าง,คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างกอสร้างและผู้ควบคุมงานกอสร้าง ฯลฯ           
 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น           
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557           
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  0808.2/ว  859
  ลงวันที่  29  พฤษภาคม  2557  เรื่อง  การดําเนินการ           
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน           
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557           
3)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0809.3/ว  380  ลงวันที่  26  กุมภาพันธ  2558     
      
เรื่อง  ประกาศ  ก.จ. , ก.ท. , และ  ก.อบต.  เรื่อง  กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข  และวิธีการ           
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น           
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2558           
4)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  ม  0809.3/ว  27  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2559           
  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และ
วิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น           
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี           
5)  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ.2560           
6)  หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  
ที่  กค  0402.05/ว 85   ลงวันที่  6   กันยายน  2561             
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ    
       
7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 2850   
ลงวันที่  12   กันยายน  2561           
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ            
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน           

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ,พนักงานจ้าง            
ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการฯ
ลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายเงินตอบอทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร           
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559           
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ ว 2409  
ลงวันที่  17  พ.ย.  2559           
เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ           
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน           

คาเชาบ้าน จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/  คาเชาซื้อ  สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ที่มีสิทธิ์ได้รับคาเชาบ้าน           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้                         
    
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562           
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน            
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิ์ได้
รับ เชน พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา  ฯลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ
.2523    แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  7  พ.ศ.2554           
และแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2562   ณ วันที่  9    มิถุนายน  พ.ศ
.2562                  
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน            

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง           
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริหารจอดรถ  ณ  ทาอากาศ
ยาย  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน      
     
ของผู้บริหาร ,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานสวนตําบล, ลูกจ้าง        
    
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้            
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555           
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558           
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559            
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน            
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของผู้
บริหาร ,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานสวนตําบล, ลูกจ้าง            
ในการเดินทางไปราชการฯลฯ            
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้            
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555           
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558           
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559            
ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน            
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลโปงแดง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ  โครงการฝึกอบรมชุมปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ          
ประจําองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542          
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557           
         
แผนงานการรักษาความสงบภายใน          
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน         
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565     เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 1)  (5.3)          
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โครงการศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลตางๆ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ  ในโครงการศูนยปฏิบัติการรวม
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปีใหม,           
ชวงเทศกาลสงกรานต  และเทศกาลตางๆ            
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542           
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560     
      
แผนงานการรักษาความสงบภายใน            
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน            
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561 - 2565     หน้า  142 )  (5.3)    
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหา  ความเดือนร้อนของประชาชนจาก
เหตุภัยแล้ง  วาตภัย  ภัยหนาว  อุทกภัย  อัคคีภัยและไฟปา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปองกันและแก้ไขปัญหา  ความ
เดือนร้อนของประชาชนจากเหตุภัยแล้ง  วาตภัย           
ภัยหนาว  อุทกภัย  อัคคีภัยและไฟปา  ฯลฯ  ในเขตตําบลโปง
แดง  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542           
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560     
      
แผนงานการรักษาความสงบภายใน            
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  หน้า  142 )  (5.3)      
     

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ  หรือตามประเภทสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง           
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย             
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งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนยาแบบใช้แรงลม  ชนิดสะพานหลัง  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 25,000 บาท

ขนาดกําลังเครื่องยนตไมต่ํากวา  3.5  แรงม้า         
ความเร็วลมไมต่ํากวา  90  เมตร/ วินาที         
ความจุถังน้ํายาไมต่ํากวา  13  ลิตร         
เพื่อใช้ในกิจการ  อบต.โปงแดง           
จัดหาโดยตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ธันวาคม  2563   
เพื่อใช้ในกิจการอบต.โปงแดง           
แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565     เพิ่มเติม เปลี่ยน  ครั้ง
ที่  1)

เครื่องสูบน้ําแบบทอสูบน้ําพญานาค จํานวน 50,000 บาท

เป็นทอสูบน้ําแบบทอพญานาค  
ขนาด  5   นิ้ว             
ใช้เครื่องยนตแบนซิน           
ขนาดทอสูบน้ํามีเส้นผาศูนยกลาง  
ไมน้อยกวา  5  นิ้ว  
ความยาวไมน้อยกวา  6  เมตร           
สายสงน้ําชนิดผ้าใบ  ขนาด  6  นิ้ว  
ยาวไมน้อยกวา  100  เมตร           
เพื่อใช้ในกิจการ  อบต.โปงแดง             
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด  
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เพื่อใช้ในกิจ
การอบต.โปงแดง                     
แผนงานการรักษาความสงบภายใน              
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565     เพิ่มเติม เปลี่ยน  ครั้ง
ที่  1)
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เลื่อนโซยนต  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 5,000 บาท

ขนาดแรงม้าของเครื่อง  5.5   แรงม้า           
ใช้เครื่องยนต   2    จังหวะ           
บารยาว  11.5  นิ้ว           
เพื่อใช้ในกิจการ  อบต.โปงแดง             
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด  
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เพื่อใช้ในกิจ
การอบต.โปงแดง             
แผนงานการรักษาความสงบภายใน              
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565     เพิ่มเติม เปลี่ยน  ครั้ง
ที่  1)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,216,900 บาท

งบบุคลากร รวม 862,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 862,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล 
จํานวน 2  อัตรา  จํานวน 12  เดือน ดังนี้           
1. เงินเดือนตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา            
2. เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการศึกษา           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้                      
1)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    
       
จายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  2)  ลงวัน
ที่  22    มิถุนายน  2561                     
2)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ., ก.ท.  และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0809.3/ว  13  ลงวันที่  3  ก.ค. 2561  ประกาศ  ก
.จ. ก.ท.             
และ ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561           
แผนงานการศึกษา               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา            
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจาย เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา  จํานวน  12      เดือน           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2542                   
แผนงานการศึกษา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา            

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง จํานวน 1  อัตรา จํานวน  12   เดือน           
ผู้ชวยธุรการ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542                  
แผนงานการศึกษา               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  เชน คาครองชีพชั่วคราว 
สําหรับพนักงานจ้าง           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542                
แผนงานการศึกษา              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา           

งบดําเนินงาน รวม 331,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บ
ปวยนอกเวลาราชการ  และในวันหยุดราชการ             
(แพทย พยาบาล ทันตแทพย), เงินประโยชนตอบแทนอื่น เป็น
กรณีพิเศษ,   คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ           
ที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ,คาปวยการ  อปพร. ,            
คาปวยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ,
คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ , 
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง            
ความรับผิดทางละเมิด ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย , คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,           
เงินรางวัล , เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ , คาเบี้ย
ประชุมให้แกคณะกรรมการฯ  ตามที่กฏหมายกําหนด,           
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ผู้บริหารท้อง
ถิ่น , ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา,           
ผู้ได้รับบํานาญปกติฯ     ฯลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  ม  0809.3/ว  27  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2559           
  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และ
วิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น           
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี           
2)  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ.2560           
3)  หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0402.05/ว 85
   ลงวันที่  6   กันยายน  2561             
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ    
       
4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 2850   ลงวันที่  12   กันยายน  2561           
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
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กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ            
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น           
แผนงานการศึกษา                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา            

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ,พนักงานจ้าง            
ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการฯ
ลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายเงินตอบอทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร           
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559           
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ ว 2409  ลงวันที่  17  พ.ย.  2559           
เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ           
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559           
แผนงานการศึกษา              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา            

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/ คาเชาซื้อ  สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ที่มีสิทธิ์ได้รับคาเชาบ้าน          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ          
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้                   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  
(ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562          
แผนงานการศึกษา               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา            
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิ์ได้
รับ เชน พนักงานสวนตําบล ฯลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ
.2523    แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  7  พ.ศ.2554           
และแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2562   ณ วันที่  9    มิถุนายน  พ.ศ
.2562           
2)  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ.  2560                               
แผนงานการศึกษา                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
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ค่าใช้สอย รวม 161,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย (1).คาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ เพื่อจายเป็นคาถายเอกสารและคาจ้างในการเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลมอื่นใดฯลฯ (2).คา
โฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําปายหรือแผงปิด
ประกาศ การจ้างทําโปสเตอร การบันทึก ภาพยนต วีดีโอ วีดี
ทัศน คาล้างอัดขยายรูปถาย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ และ
เผยแพรกิจการขององคการบริหารสวนตําบลในสื่อประเภท
ตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
โรงมหรสพ หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ ปายประชาสัมพันธสิ่ง
พิมพตางๆ ฯลฯ
(3).คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
เหมาทําการอยางหนึ่งอยางใดในกองการศึกษาฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง                  
แผนงานการศึกษา               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา            
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000 บาท

เพิ่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น) ฯลฯ            
 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว.  28 ก
.ค. 2548) ,คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น             
หรือ  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท 0808.4/ว 2381            
ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2548) ,คาใช้จายในพิธีเปิดอาคาร
ตางๆ,   คาใช้จายในพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี ,            
คาใช้จายในการประชุมราชการ  ฯลฯ           
- ดําเนินการตามสั่งสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548             
เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคา
เลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           
แผนงานการศึกษา               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง           
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริหารจอดรถ  ณ  ทาอากาศ
ยาย  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน      
     
ของผู้บริหาร ,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานสวนตําบล, ลูกจ้าง        
    
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้            
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555           
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558           
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559            
แผนงานการศึกษา    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล,   พนักงานจ้าง            
ในการเดินทางไปราชการฯลฯ            
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้            
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555           
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558           
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559            
แผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา                                 
    
ทั้งสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่
องคกรปกครองสวนถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม           
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย  
         
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.  2564           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น          
แผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา            
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร ตรายาง หมึก กาว ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด แฟม คลิป ธงชาติ     น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง           
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง               
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา            
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งบลงทุน รวม 23,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  จํานวน  1  หลัง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก             
เพื่อใช้ในกิจการกองการศึกษาฯ  
อบต.โปงแดง           จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด  เนื่อง
จากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เพื่อใช้ในกิจการอบต.โปงแดง               
แผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             

ตู้เหล็กแบบ  2  บาน  จํานวน  1  หลัง จํานวน 5,900 บาท

มีมือจับชนิดบิด               
มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น            
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก.)            
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ  
เดือนธันวาคม  2563            
เพื่อใช้ในกิจการกองการศึกษาฯ  
อบต.โปงแดง                
แผนงานการศึกษา     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา              

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ  Multifunction  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 8,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563           
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ  (Ink  Tank Printer)         
  
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน            
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) H774 
จากโรงงานผู้ผลิต           

วันที่พิมพ : 24/3/2565  13:00:49 หน้า : 75/131



- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi        
   
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)         
  
- มีความเร็วในการพิมพสีส าหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm           
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 
(ขาวดํา-สี) ได้           
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dp           
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)           
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา           
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา           
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต           
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง           
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย           
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้           
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน           
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom           
เพื่อใช้ในกิจการกองการศึกษาฯ 
อบต.โปงแดง             
แผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา            

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,507,945 บาท
งบบุคลากร รวม 300,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 300,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2542                
2)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ., ก.ท.  และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0809.3/ว  13  
ลงวันที่  3  ก.ค. 2561  ประกาศ  ก.จ. ก.ท.             
และ ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561           
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา           

งบดําเนินงาน รวม 969,345 บาท
ค่าใช้สอย รวม 277,225 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร,  คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ,คาซัก
ฟอก , 
คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ,  คาระวางรถบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน  
          คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) , 
คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณา           ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน โรงมหรสพ  
คาจัดทําเอกสาร  ประชาสัมพันธ  หรือ           สิ่งพิมพ
ตางๆ)  ,  คาธรรมเนียมตางๆ , 
คาเบี้ยประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เชน  คาจ้างที่ปรีกษา            
 คาจ้างออกแบบ,คารับรองแบบ , คาจางทําระบบแผนที่ภาษี , คา
จางทนายความ,  
คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีฐ            คาจางปรับปรุงโม
เมน  website,  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว  ,  คาจ้าง
แรงงานราษฏรกรณีดําเนินเอง ,            คาจ้างแรงงานราษฏรก
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รณีดําเนินเอง  , 
คาจางเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปายประชา
สัมพันธ           ปายชื่อสํานักงาน  หรือปายอื่นๆ  
ที่ไมมีลักษระเป็นสิ่งกอสร้าง             
- ติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในการราชการ           
(1) คาปักเสาพาดสาย  ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟารวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง  เครื่องวัดและ           
อุปกรณไฟฟา  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟฟา           
(2)  คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม  คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟาการเพิ่มกําลังไฟฟา      
       การขยายเขตไฟฟา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟาและอุปกรณ ฯลฯ           - คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ใน
ราชการ           
(1)  คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้ง          
 
มาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ประปา  ซึงเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา           
(2)  คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือ           
ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ  ฯลฯ           
- คาติดตั้งโทรศัพท  คาใช้จายตางๆ  
ในการติดตั้งโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน        
    
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ  ตางๆ  (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สร้าง)  ฯลฯ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562        
    
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542           
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556           
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เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559ลักษณะคาใช้
สอยและคาสาธารณูปโภค           
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอย           
และคาสาธารณูปโภค           
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ คาติดตั้งไฟฟา , คาติดตั้ง
ประปา , คาติดตั้งโทรศัพท             
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ , คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอรเน็ต  เชน  คาโดเมนเนม  คาบริการพื้นที่            
เวบไซต และรายจายอื่นๆ  ที่อยูในประเภทรายจายนี้                
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
        
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542           
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559ลักษณะคาใช้
สอยและคาสาธารณูปโภค            เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอย           และคาสาธารณูปโภค
แผนงานการศึกษา   
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา          
           

วันที่พิมพ : 24/3/2565  13:00:49 หน้า : 79/131



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการต้นกล้าความดีตําบลโปงแดง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายตางๆ  ในการจัดโครงการต้นกล้าความดี
ตําบลโปงแดง           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542              
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา           
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561 - 2565  
หน้า  125 )  (3.2)  ข้อ 3           

โครงการปองกันอุบัติเหตุและสงเสริมสุขภาพอนามัยใน  ศพด.  อบต
.โปงแดง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายตางๆ  โครงการปองกันอุบัติเหตุและสง
เสริมสุขภาพอนามัยใน  ศพด.  อบต.โปงแดง           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542             
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา          
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  หน้า  119 )  (3.1)      
     

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 52,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  
(คาจัดการเรียนการสอน)           
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโปง
แดง  จํานวน  1  แหง  
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการ           
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เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รายหัว)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย  
อายุ  3-5  ปี  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก           
จํานวนเด็กนักเรียน  31  คน  เป็นคาจัดการเรียนการสอน  อัตรา
ละ  1,700  บาท/คน             
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0808.2/ว
  3028  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง      
     
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0816.2/ว
  3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561             
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร           
ปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562           
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่   มท 0893.2/ว
  1918  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2562           
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษา           
ไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2551           
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว
  1658  ลงวันที่  22  มีนาคม  2559             
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษา           
ไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)           
แผนงานการศึกษา             
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา            

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

จํานวน 35,030 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาหนังสือเรียน , คาอุปกรณการเรียน,           
คาเครื่องแบบนักเรียน , คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง            
จํานวน  1  แหง  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก: ศพด.)           
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย  อายุ  3 - 5  ปี  ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวนเด็กนักเรียน  31   คน  ดังนี้           
1. คาหนังสือเรียนอัตราคนละ  200  บาท/ปี  จํานวน  31
  คน  เป็นเงิน  6,200  บาท      
2. คาอุปกรณการเรียน   อัตราคนละ  200  บาท/ปี  จํานวน  31
  คน    
เป็นเงิน  6,200 บาท          
3. คาเครื่องแบบนักเรียน         
อัตราคนละ  300  บาท/ปี  จํานวน  31  คน    เป็นเงิน  9,300
  บาท         
4.  คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      อัตราคนละ  430
  บาท/ปี  จํานวน  31 คน   
เป็นเงิน  13,330  บาท         
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0808.2/ว
  3028  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561             
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2562  ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น           
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0816.2/ว
  3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561             
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร           
ปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562           
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่   มท 0893.2/ว
  1918  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2562           
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษา           
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ไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2551           
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว
  1658  ลงวันที่  22  มีนาคม  2559             
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษา           
ไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครอง       แผนงานการศึกษา               
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา             

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 159,495 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  
(คาอาหารกลางวัน)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก           
ขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  จํานวน  1  แหง  (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)             
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เป็นเวลา  2
  ภาคเรียน  
อัตรามื้อละ  21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน            
จํานวนเด็กนักเรียน  31   คน            
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0808.2/ว
  3028  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง      
     
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0816.2/ว
  3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561             
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร           
ปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562           
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่   มท 0893.2/ว
  1918  ลงวันที่  
16  มิถุนายน  2562           
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เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษา           
ไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2551           
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว
  1658  ลงวันที่  22  มีนาคม  2559             
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษา           
ไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)           
แผนงานการศึกษา  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา          

ค่าวัสดุ รวม 671,120 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไมโครโฟน ฟิวส ปลั๊ก
ไฟฟา ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ  โดย
สภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง           แผนงานการศึกษา            
 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา             

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 668,120 บาท
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1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหาร       ตั้งไว้ 64,480 บาท   
สวนตําบลโปงแดง  จํานวนเด็กนักเรียน  31   คน  จํานวน  260
  วัน                 
2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กนักเรียน 
โรงเรียนในเขต  อบต.       ตั้งไว้ 588,640    บาท   
โปงแดง  ตั้งแตชั้นอนุบาลถึงชั้น  ป.6  จํานวน  3  โรงเรียน  ดัง
นี้           
1)  โรงเรียนบ้านโปงแดงน้ําฉาสามัคคี จํานวน 133
  คน  จํานวน  260    วัน          
2)  โรงเรียนบ้านโนน จํานวน  87   คน     จํานวน  260  วัน      
    
3)  โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 
จํานวน  63  คน  จํานวน  260    วัน          
                  
วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้  15,000.-บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม แก้วน้ํา แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น มีด ถัง ถาด จานรอง ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลากฯ
ลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ   ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง          
   
แผนงานการศึกษา              
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา            
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 21,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ขององคการบริหาร
สวนตําบล
โปงแดง                
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556            
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560           
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560            
เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ           

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560           
แผนงานการศึกษา   
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา           
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ขององคการ
บริหารสวนตําบลโปงแดง                 
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้            
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560           
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560            
เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ           

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560           
แผนงานการศึกษา             
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุสื่อสาร          
คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร
เน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและ          
คาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จาย                  
            
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น          
แผนงานการศึกษา            
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการจัดทําปายบอกทางปายประชาสัมพันธโคราชจีโอพารค จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายจัดทําปายบอกทางปายประชาสัมพันธ
โคราชจีโอพารค     
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ  อบต.โปง
แดง  กําหนด     
แผนงานการศึกษา         
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  หน้า  112 )  (2.3)      
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,188,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,188,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโปงแดงน้ําฉาสามัคคี  (สพฐ) จํานวน 558,600 บาท

เพื่อจายเป็นอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาล - ป. 6           
โรงเรียนบ้านโปงแดงน้ําฉาสามัคคี จํานวน 133   คน  วันละ  21
    บาท  จํานวน  200  วัน          
แผนงานการศึกษา   
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา           

2)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนน  (สพฐ.) จํานวน 365,400 บาท

เพื่อจายเป็นอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาล - ป. 6           
โรงเรียนบ้านโนน จํานวน  87    คน  วันละ  21
  บาท  จํานวน  200  วัน          
แผนงานการศึกษา   
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา           

3)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด  (สพฐ.) จํานวน 264,600 บาท

เพื่อจายเป็นอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาล - ป. 6           
โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด จํานวน  63   คน  วันละ  21
   บาท  จํานวน  200  วัน          
แผนงานการศึกษา  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา           
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 36,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 36,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง           
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทา
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน           
ของผู้บริหาร ,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานสวนตําบล, ลูกจ้าง        
    
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้            
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2555           
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558           
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559            
แผนงานการศึกษา               
งานศึกษาไมกําหนดระดับ             
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)           
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2)  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตางๆในการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ ประจําตําบล          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542          แผนงานการศึกษา              
งานศึกษาไมกําหนดระดับ           
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  หน้า  151 )  (5.7)      
    

3)  โครงการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายตางๆ  ในการจัดกิจกรรม
คุณธรรม  จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนตําบลโปงแดง ฯลฯ      
    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542          
แผนงานการศึกษา            
งานศึกษาไมกําหนดระดับ           
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565   หน้า 134 )  (4.2)      
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของผู้
บริหาร ,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานสวนตําบล, ลูกจ้าง            
ในการเดินทางไปราชการฯลฯ            
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้            
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2555           
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558           
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559            
แผนงานการศึกษา  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา            

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)  โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการรณรงคควบคุมและ
ปองกัน  โรคพิษ
สุนัขบ้า ฯลฯ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542           
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
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พ.ศ. 2535           
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558           
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝาระวัง พ.ศ. 2559           
6) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560           
 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560           
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 
เงินอุดหนุนทั่วไป           
ด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561           
เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย      
      
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม           แผนงานสาธารณ
สุข              
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565     หน้า  148 )  (5.5)   
        

2)  โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อทรายอะเบท  น้ํายาเคมี  คา
แรง  น้ํามัน  และคาน้ํามันผสมในการฉีดพนยุงลาย  ฯลฯ          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542          
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535          
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558          
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝาระวัง พ.ศ. 2559          
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดให้แหลงเพราะ
พันธุยุงลายเป็นเหตุรําคาญและแตงตั้งเจ้าพนักงาน           
สาธารณสุขเพิ่มเติม           
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560           
เรื่อง การควบคุมและปองกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรค           
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561          
 เรื่อง ขอเน้นย้ําแนวทางการดําเนินการปองกันโรคที่มียุงเป็น
พาหะนําโรค           
แผนงานสาธารณสุข            
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561 - 2565     หน้า  1148 )  (5.5)  
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โครงการปองกัน  ควบคุมโรคติดตอและรักษาพยาบาล  กรณีโรคติด
เชื้อไวรัส  โคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นโครงการปองกัน ควบคุมโรคติดตอและรักษา
พยาบาล            
กรณีโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิค
 19 (Coranavirus Disease 2019 (COVID-19)  ฯลฯ          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542          
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535          
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558          
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝาระวัง พ.ศ. 2559          
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2120  ลงวันที่ 9 เมษายน  2563           
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8  พฤษภาคม  2563          
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14  พฤษภาคม  2563          
9) หนังสือกกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787
 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2563          
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น           
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561 - 2565    หน้า 1148 )  (5.5)    
         

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1)  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข  ทั้ง  8  หมูบ้าน  ให้กับคะกรรมการหมูบ้าน             
ทั้ง  8  หมูบ้าน  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2562           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542           
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด            
เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบล
ในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552      
      
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559           
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560           
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข           
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560              
 เรื่อง  แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
เพิ่มเติม            
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561            
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข           
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           
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แผนงานสาธารณสุข            
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565
      หน้าที่  145 )    (5.4)           

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลโปงแดง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมอบรมปรับปรุง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลโปงแดง          
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ฯลฯ          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่76  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542          
แผนงานสังคมสงเคราะห             
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.  2561 - 2565     หน้า  135 )  (5.1)          
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2)  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้พิการตําบลโปงแดง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมอบรมปรับปรุง
คุณภาพชีวิตผู้พิการตําบลโปงแดง           
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ฯลฯ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542           
แผนงานสังคมสงเคราะห             
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.  2561 - 2565     หน้า  137 )  (5.1)           

3)  โครงการวันผู้สูงอายุประจําตําบลโปงแดง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสนับสนุน
สุขภาพผู้สูงอายุ
ในตําบล  ฯลฯ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542           แผนงานสังคม
สงเคราะห             
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.  2561 - 2565     หน้า  136 )  (5.1)           
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,843,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,390,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,390,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล 
จํานวน 3  อัตรา  จํานวน 12  เดือน ดังนี้           
1. เงินเดือนตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง           
2. เงินเดือนตําแหนงนายชางโยธา           
3. เงินเดือนตําแหนงนายชางโยธา           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล      สวนท้องถิ่น  พ
.ศ. 2542
แผนงานเคหะและชุมชน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน            

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจาย เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง จํานวน  12
      เดือน           
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2542                   
แผนงานเคหะและชุมชน               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน            
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างสําหรับลูกจ้างประจํา  และเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจํา  
จํานวน  12      เดือน          
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
พระราชกฤฤษฎีกา  ประกาศ  
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้          
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2542                
แผนงานเคหะและชุมชน              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน          

งบดําเนินงาน รวม 513,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 243,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บ
ปวยนอกเวลาราชการ  และในวันหยุดราชการ            
(แพทย พยาบาล ทันตแทพย), เงินประโยชนตอบแทนอื่น เป็น
กรณีพิเศษ,   คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ          
ที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ,คาปวยการ  อปพร. ,           
คาปวยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ,
คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ , 
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง           
ความรับผิดทางละเมิด ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย , คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง,          
เงินรางวัล , เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ , คาเบี้ย
ประชุมให้แกคณะกรรมการฯ  ตามที่กฏหมายกําหนด,          
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ผู้บริหารท้อง
ถิ่น , ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา,          
ผู้ได้รับบํานาญปกติฯ     ฯลฯ          
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้          
1)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่
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สุด  ที่  ม  0809.3/ว  27  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2559           
  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และ
วิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น           
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี           
2)  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ.2560           
3)  หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0402.05/ว 85
   ลงวันที่  6   กันยายน  2561             
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ    
       
4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 2850   ลงวันที่  12   กันยายน  2561           
เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ            
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น         
แผนงานเคหะและชุมชน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน           

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ,พนักงานจ้าง ที่ได้รับ         
คําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการฯลฯ       
  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้         
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายเงินตอบอทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร         
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559         
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ ว 2409  
ลงวันที่  17  พ.ย.  2559         
เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ         
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559         
แผนงานเคหะและชุมชน          
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน          
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน,  คาเชาซื้อ  สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ที่มีสิทธิ์ได้รับคาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ฯ                  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้                 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2548         
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551         
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559         
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่  มท  0808.2/ว  5862  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2559
  เรื่อง  หลักเกณฑและ         
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น         
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562   
      
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน           
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิ์ได้รับ เชน ผู้
บริหาร ฯ, พนักงานสวนตําบล ฯลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ
.2523    แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  7  พ.ศ.2554           
และแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2562   ณ 
วันที่  9    มิถุนายน  พ.ศ.2562           
2)  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ.  2560                    
แผนงานเคหะและชุมชน               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน            

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คาระวาง           
รถบรรทุก, คาโฆษณาและเผยแพร  
(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร           
ขาวทางวิทยุ-กระจายเสียง  โทรทัศน  
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ ),  คาจัดทําแผนปายและแผนผ้า
ประชาสัมพันธ           
เพื่อรณรงค  เผยแพรและสร้างความตระหนัก
ตางๆ  ตามนโยบาย  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการ  ซึ่งอยูใน           

ความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล,  คาธรรมเนียมตางๆ,  คาใช้จายในการดําเนินคดี           
ตามคําพิพากษา, คาจ้างเหมาบริการตางๆ (คาจ้างเหมาบริการให้
ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการ           
ประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใด  และ
อยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เชน           
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คาจ้างเหมาสูบน้ํา  คาจ้างแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัด
ปลวก  คาจ้างผู้แสดงแบบและคาซอมแซมทรัพยสิน  เป็นต้น),     
      
คาติดตั้งไฟฟา , คาติดตั้งประปา ,  คาติดตั้งโทรศัพท,  คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ,คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ           
อินเตอรเน็ต  เชน  คาบริการพื้นที่ เวบไซต,           
คาธรรมเนียมตางๆ คาจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบ
คุมงานกอสร้าง             
และรายจายอื่นๆ ที่อยูในประเภทรายจายนี้            
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
                  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น           
        
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน              

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง           
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริหารจอดรถ  ณ  ทาอากาศ
ยาย  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน      
     
ของผู้บริหาร ,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานสวนตําบล, ลูกจ้าง        
    
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้            
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555           
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558           
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559            
แผนงานเคหะและชุมชน              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล, ลูกจ้างประจํา           
ในการเดินทางไปราชการฯลฯ           
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้           
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555          
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558          
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559           
แผนงานเคหะและชุมชน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน           
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ          
ตู้  โตะ  เก้าอี้  ฯลฯ และครุภัณฑตางๆ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ           
-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
ตางๆ เชน  
ที่สาธารณะประโยชน ,           
ทางสาธารณะประโยชน, ประปา,  อาคาร  ที่อยูในความดูแลและ
รับผิดชอบของ  อบต.โปงแดง  ฯลฯ          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.  2564           
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น          
แผนงานเคหะและชุมชน              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน           

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร ตรายาง หมึก กาว ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด แฟม คลิป ธงชาติ     น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง           
แผนงานเคหะและชุมชน              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน            

วันที่พิมพ : 24/3/2565  13:00:50 หน้า : 107/131



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง   ไขควง  ประแจ  แม
แรง  กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อค
คลัดซ  ล็อคพวงมาลัย  ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล  เพลา ฟิลมกรองแสง  น้ํากลั่น เบาะรถยนต  เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช  พวงมาลัย   สายพาน
ใบพัด หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน  ไฟ
หน้า  ไฟเบรก  อานจักรยาน   ตลับลูกปืน  กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย  สายไฮดรอลิค  ฯลฯ หรือตาม
ประเภท สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง         
แผนงานเคหะและชุมชน               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน            

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเซล 
น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี ฯลฯ หรือตาม
ประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง     
           แผนงานเคหะและชุมชน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน           
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี เม
มโมรี่การด ฯลฯ  หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง         
แผนงานเคหะและชุมชน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน            

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง        แผนงานเคหะและชุมชน              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน           
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งบลงทุน รวม 940,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 940,500 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก  (ดีเซล)  จํานวน  1  คัน จํานวน 850,000 บาท

ตามบัญชีราคามาตรฐานคุณภัณฑ  
เดือน ธันวาคม  2563          
ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400  ซีซี  หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุด  
ไมต่ํากวา  110  กิโลวัตต          
ขับเคลื่อน  4  ล้อ    
แบบมีชองวางด้านหลังคนขับ  (Cab)          
เพื่อใช้ในกิจการ  อบต.โปงแดง          แผนงานเคหะและ
ชุมชน              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน           

หลังคารถบรรทุก  ขนาด  1  ตัน จํานวน 40,000 บาท

ตามบัญชีราคามาตรฐานคุณภัณฑ  
เดือน ธันวาคม  2563       
หลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก       
เพื่อใช้ในกิจการ  อบต.โปงแดง 
แผนงานเคหะและชุมชน            
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบที่  1  จํานวน  1  
เครื่อง
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา  19  นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563         
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา         
พื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน         
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย         
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- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ
 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน         
ขนาดไมน้อยกวา 9 MB         
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้         
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจํา 
ขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB หรือ         
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics         
     Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ                 
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ         
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB         
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB         
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ 
ดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State        
 
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย         
- มีDVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย         
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง                  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง         
- มีแปนพิมพและเมาส         
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 
จํานวน 1 หนวย         
เพื่อใช้ในกิจการสํานักปลัด  อบต.โปงแดง         แผนงานเคหะ
และชุมชน              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน          
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563          
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา  4  แกน
หลัก  ( 4 core)  
จํานวน  1  หนวย  โดยมีคุณลักษณะ          
อยางใดอยางหนึ่ง  หรือดีกวา  ดังนี้          
     1)  ในกรณีที่มีหนวยความจํา  
แบบ  Cache Memoyr  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกัน  
ขนาดไมน้อยกวา  4  MB          ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา  2.3  GHz  และมีหนวยประมวลผลด้าน
กราฟิก          
(Graphics Processing Unit)  
ไมน้อยกวา  10  แกน  หรือ          
     2)  ในกรณีที่มีหนวยความจํา  แบบ  Cache Memoyr  รวม
ในระดับ  (Level)  เดียวกัน  ขนาดไมน้อยกวา  6  MB          
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา  1.8   GHz  
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้          
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง          
-  มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา  
ขนาดไมน้อยกวา    8  GB          
-  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA   หรือดีกวา  ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา   1 TB  หรือ  ชนิด  Solid State  Drive          
ขนาดความจุไมน้อยกวา  250  GB   จํานวน  1  หนวย          
-  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา  1,366 x 768  Pixel  และมีขนาดไมน้อยกวา  12  นิ้ว       
   
- มีชองเชื่อมตอ  (Interface) แบบ  USB  2.0  หรือดีกวา  ไม
น้อยกวา  3  ชอง          
- มีชองเชื่อมตอแบบ  HDMI  หรือ  VGA  จํานวนไมน้อยกวา  1
  ชอง          
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือชาย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T           
หรือดีกวา  จํานวน  ไมน้อยกวา  1  ชอง                    
-  สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา  Wi -
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 Fi   (IEEE 802.11b, g, n, ac)  และ  Bluetooth          
เพื่อใช้ในกิจการสํานักปลัด  อบต.โปงแดง    แผนงานเคหะและ
ชุมชน              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน           

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ  (Ink  Tank  
Printer)  
จํานวน  1  เครื่อง

จํานวน 4,000 บาท

จํานวน  1  เครื่อง           
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563           
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต           
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi        
   
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 19  หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)        
   
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)           
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง           
- มีชองเชื่อมตอ( Interface) แบบ USB  2.0  หรือดีกวา  จําวน
วไมน้อยกวา  1  ชอง           
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50  แผน           
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้           
แผนงานเคหะและชุมชน               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน           

เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

วันที่พิมพ : 24/3/2565  13:00:50 หน้า : 113/131



คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563        
- ขนาด  800  VA     มีกําลังไฟฟาขาออก  (Output)  ไมน้อย
กวา  800  VA    
(480  Watts)        
สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา  
15  นาที        
แผนงานเคหะและชุมชน            
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน          

งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน
สายไฟฟา สายไฟฟา  หลอดไฟฟา  
หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา  สวิตซไฟฟา  เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม  แบตเตอรี่โซลาเซลล  กลอง
รับสัญญาณ   ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ             ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                    
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาและประปา                  
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)  โครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (รณรงคลดปริมาณ
ขยะ)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคลดปริมาณขยะใน
ชุมชน, โรงเรียน            
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542          
แผนงานเคหะและชุมชน            
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561 - 2565  หน้า  168 )  (7.2)       
   

2)  โครงการกําจัดผักตบชวา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกําจัดผักตบชวา ฯลฯ            
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542           แผนงานเคหะ
และชุมชน               
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  หน้า  169 )  (7.2)      
     

วันที่พิมพ : 24/3/2565  13:00:50 หน้า : 115/131



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบุรณาการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน
แบบบูรณาการ            
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542          
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน            
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565)    หน้า  136  (5.1)       
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โครงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานปองกันและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอสของเยาวชนในพื้นที่ตําบล
โปงแดง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายตางๆ  ในโครงการพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงานปองกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม           
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกฺอฮอลของเยาวชนในพื้นที่ตําบลโปง
แดง           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542           
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   หน้า 150   )    (5.6)     
      

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตําบลโปงแดง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
ตําบลโปงแดง  เพื่อสงเสริมความเสมอภาค          
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว            
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542          แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน             
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน            
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565)    หน้า  136  (5.1)       
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โครงการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ  ใน
ตําบลโปงแดง           
เจริญพันธุปองกันแก้ไขปัญหาเอดสและการตั้งครรภใจกลุมวัย
รุน  ตําบลโปงแดง           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542           
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน      
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 157)    (6.2)        
   

โครงการเสริมสร้างสมรรถะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรสง
เสริมอนามัยเจริญพันธุปองกันแก้ไขปัญหาเอดสและการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุน  ตําบลโปงแดง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการ
ประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรสงเสริมอนามัย          
เจริญพันธุปองกันแก้ไขปัญหาเอดสและการตั้งครรภใจกลุมวัย
รุน  ตําบลโปงแดง          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542          
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน     
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 152)    (5.7)        
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 102,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 102,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 102,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)  โครงการจัดการแขงขันกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน  ฯลฯ           
เชน   คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถ้วยรางวัล คาเงิน
รางวัล 
คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542          
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกีฬาและ
นันทนาการ              
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 )    หน้า  139   (5.2)    
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2)  โครงการจัดสงนักกีฬาเข้าแขงขัน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการจัดสงนักกีฬาเข้าแขงขัน  ฯลฯ
  เชน  คาพาหนะเดินทาง  คาเบี้ยเลี้ยง  และคาเชาที่พัก           
คาอุปกรณการกีฬาหรือชุดนักกีฬา  ฯลฯ           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562            
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542           
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ             
งานกีฬาและนันทนาการ            
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 )    หน้า  139   (5.2)    
       

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)  โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษาประจําตําบล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายตางๆ  ในการจัดกิจกรรมวันเข้า
พรรษา  ฯลฯ          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542          
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ            
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น            
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 )    หน้า  130  (4.1)     
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2)  โครงการจัดกิจกรรมออกพรรษา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายตางๆ  ในการจัดกิจกรรมวันออก
พรรษา  ฯลฯ          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542          
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ            
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                
(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  พ.ศ. 2561-2565
 )    หน้า  131   (4.1)          

3)  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตางๆในการจัดงานลอยกระทง          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542          
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ            
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 )    หน้า  131   (4.1)    
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,577,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ 
เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถส้วม  อางล้าง
มือ ราวพาดผ้า  หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก  เครื่องยิงตะปู  นั่ง
ร้าน  น้ํามันทาไม้  ทินเนอร สี  ปูนซีเมนต  ทราย ยางมะตอย
สําเร็จรูป  อินหรือซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  
ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว  ฯลฯ  หรือตามประเภทสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
งานกอสร้าง          
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งบลงทุน รวม 2,497,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,497,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมุมบ้านตามุน บ้าน
น้ําฉา หมูที่ 3

จํานวน 32,900 บาท

ขนาดพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 57.7 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร       
    
กอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับ  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานให้อยูในดุลยพินิจ
ของชางผู้ควบคุมงาน                        
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานกอสร้าง             
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565    เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
   หน้าที่ 7 )    (1.1)           

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายนําโชค บ้านโปง
แดง หมูที่ 1

จํานวน 202,100 บาท

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 78 เมตร 
หนา 0.15 เมตร            
กอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ให้อยูในดุลยพินิจ
ของชางผู้ควบคุมงาน            
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานกอสร้าง             
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565    เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
   หน้าที่ 2 )    (1.1)           
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวิชา ชุมขุน
ทด 
บ้านน้ําฉาสายชล หมูที่ 8

จํานวน 153,500 บาท

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 72 เมตร
หนา 0.15 เมตร           
กอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับ  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานให้อยูในดุลยพินิจ
ของชางผู้ควบคุมงาน                        
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสร้าง            
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565    เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
   หน้าที่ 12 )    (1.1)           

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรวมใจบ้านโกรกกระ
หาด หมูที่ 4

จํานวน 198,700 บาท

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร           
กอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับ  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานให้อยูในดุลยพินิจ
ของชางผู้ควบคุมงาน                         
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานกอสร้าง             
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565    เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
   หน้าที่ 9 )    (1.1)           
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลาตาจันทร คอกวัว
แดงโคนม 
บ้านน้ําฉาสายชล หมูที่ 8

จํานวน 96,200 บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร           
กอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับ  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานให้อยูในดุลยพินิจ
ของชางผู้ควบคุมงาน                        
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานกอสร้าง             
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565    เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
   หน้าที่ 12 )    (1.1)           

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุข2 เชื่อมถนน
บายพาส บ้านโกรกกระหาด หมูที่ 4

จํานวน 50,400 บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15 เมตร 
หนา 0.15 เมตร           
กอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับ  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานให้อยูในดุลยพินิจ
ของชางผู้ควบคุมงาน                        
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานกอสร้าง             
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565    เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
   หน้าที่ 8 )    (1.1)           
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมูบ้าน ชวงที่ 
1+2 
บ้านโนน  หมูที่ 2

จํานวน 249,700 บาท

ชวงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร    
        
ชวงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร    
       
กอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับ  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานให้อยูในดุลยพินิจ
ของชางผู้ควบคุมงาน                         
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานกอสร้าง             
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565    เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
   หน้าที่ 2 )    (1.1)           

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก บ้านโกรกกระ
หาด หมูที่ 4

จํานวน 497,200 บาท

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 131 เมตร 
หนา 0.15 เมตร           
กอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับ  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานให้อยูในดุลยพินิจ
ของชางผู้ควบคุมงาน                        
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานกอสร้าง           
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565    เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
   หน้าที่ 8 )    (1.1)           
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต (AC) สาย ถนน
นิคมสหกรณขามทะเลสอบ้านหนองมวงหมูที่5

จํานวน 251,000 บาท

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร           
กอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับ  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนิน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานกอสร้าง            
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565    เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
   หน้าที่ 9 )    (1.1)           

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายบ้านตาแชมคลองน้อย ถึง โรงสูบ
บ้านน้ําฉา บ้านโปงบูรพา หมูที่ 6

จํานวน 250,800 บาท

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 530 เมตร 
หนา 0.15 เมตร            
กอสร้างตามแบบแปลนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา  คา
ระดับ  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานให้อยูในดุลยพินิจ
ของ
ชางผู้ควบคุมงาน                        
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานกอสร้าง             
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565    เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
   หน้าที่ 10 )    (1.1)           
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายโกรกชองแมว บ้านโปงสุริยา หมูที่ 
7

จํานวน 250,000 บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร            
กอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับ  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานให้อยูในดุลยพินิจ
ของชางผู้ควบคุมงาน                          
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานกอสร้าง           
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565    เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
   หน้าที่ 11 )    (1.1)           

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายทํานบตาเพิ่ม ถึง ฝายละลมหม้อ 
บ้านน้ําฉา หมูที่ 3

จํานวน 217,700 บาท

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 460 เมตร 
หนา 0.15 เมตร            
กอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับ  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานให้อยูในดุลยพินิจ
ของชางผู้ควบคุมงาน                        
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานกอสร้าง           
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565    เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
   หน้าที่ 2 )    (1.1)           
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายเหมืองกลาง-หัวนาตาแบน 
บ้านโปงแดง หมูที่ 1

จํานวน 47,300 บาท

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร            
กอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา           
คาระดับ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ให้อยูในดุลยพินิจ
ของชางผู้ควบคุมงาน            
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานกอสร้าง            
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565    เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
   หน้าที่ 3 )    (1.1)           

วันที่พิมพ : 24/3/2565  13:00:50 หน้า : 129/131



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 25,000 บาท

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

1)  โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ระดับครัวเรือน   ระดับชุมชน  และระดับองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  และระดับองคกร          
ปกครองสวนท้องถิ่น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น  ที่  มท 0891.4/ว  1659          
ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542               
แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร                 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 )    หน้า  158  (6.2)     
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2)  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  (เกษตรยังชีพ) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  (เกษตรยัง
ชีพ)           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้           
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537   แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562           
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542              
แผนงานการเกษตร             
งานสงเสริมการเกษตร                
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 )    หน้า  156  (6.1)     
     

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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ฯลฯ         
หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง          
     
แผนงานการเกษตร               
งานสงเสริมการเกษตร            
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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

55,400

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,900,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,820,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจ่าย 160,419

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

320,000

1)  เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

100,000

2)  เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

2,216

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

514,080

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

55,400

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,900,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,820,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจ่าย 160,419

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

320,000

1)  เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

100,000

2)  เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

2,216

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

514,080

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

42,120
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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)

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,454,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

5,350,000 1,000,000 1,100,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

10,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 42,000 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 300,000 248,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 940,000 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000 12,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

985,000 50,000 150,000

ค่าเบี้ยประชุม 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,454,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

7,450,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

10,000

เงินประจําตําแหน่ง 252,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 548,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,048,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,185,000

ค่าเบี้ยประชุม 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

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

35,000 5,000 5,000

ค่าเช่าบ้าน 449,000 60,000 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

100,000 5,000 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 640,000 120,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000 1,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

โครงการ  อบต.โป่งแดง 
 สัญจร  เคลื่อนที่

10,000

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกันและรักษาที่
สาธารณประโยชน์

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

45,000

ค่าเช่าบ้าน 557,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

145,000

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 800,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

16,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

โครงการ  อบต.โป่งแดง 
 สัญจร  เคลื่อนที่

10,000

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกันและรักษาที่
สาธารณประโยชน์

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

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธา
พิมลลักษณ  พระบรม
ราชินี

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช  บรม
นาถบพิตร  วันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธา
พิมลลักษณ  พระบรม
ราชินี

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช  บรม
นาถบพิตร  วันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง  วันแม่
แห่งชาติ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

55,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง  วันแม่
แห่งชาติ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

70,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก
อบรมให้ความรู้เรื่อง
กฏหมายในชีวติประจํา
วันแก่เจ้าหน้าที่, สมาชิก
สภา,อบต.โป่งแดง, ผู้นํา
ชุมชนและประชาชนทั่ว
ไป

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมคุณธรรม  
จริยธรรม  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา  
อบต.  พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  
และประชาชนทั่วไป

10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

75,000 25,000 20,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก
อบรมให้ความรู้เรื่อง
กฏหมายในชีวติประจํา
วันแก่เจ้าหน้าที่, สมาชิก
สภา,อบต.โป่งแดง, ผู้นํา
ชุมชนและประชาชนทั่ว
ไป

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมคุณธรรม  
จริยธรรม  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา  
อบต.  พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  
และประชาชนทั่วไป

10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

120,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

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

โครงการดําเนินการตาม
โครงการอันเป็นแนว
นโยบายของรัฐบาล

10,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้าน  ตําบล

5,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา  อบต
./พนักงานส่วน
ตําบล/ลูกจ้าง
ประจํา/พนักงานจ้าง/ผู้
นําชุมชนและกลู่มอาชีพ
ต่างๆ

130,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 180,000 20,000 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา  ความ
เดือนร้อนของประชาชน
จากเหตุภัยแล้ง  วาตภัย 
 ภัยหนาว  อุทกภัย  
อัคคีภัยและไฟป่า

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินการตาม
โครงการอันเป็นแนว
นโยบายของรัฐบาล

10,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้าน  ตําบล

5,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา  อบต
./พนักงานส่วน
ตําบล/ลูกจ้าง
ประจํา/พนักงานจ้าง/ผู้
นําชุมชนและกลู่มอาชีพ
ต่างๆ

130,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา  ความ
เดือนร้อนของประชาชน
จากเหตุภัยแล้ง  วาตภัย 
 ภัยหนาว  อุทกภัย  
อัคคีภัยและไฟป่า

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลโป่ง
แดง

30,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ

15,000

1)  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

6,000 15,000

2)  โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

5,000

3)  โครงการจัดกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรม

15,000

โครงการต้นกล้าความดี
ตําบลโป่งแดง

10,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยใน  ศพด
.  อบต.โป่งแดง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลโป่ง
แดง

30,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ

15,000

1)  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

21,000

2)  โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

5,000

3)  โครงการจัดกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรม

15,000

โครงการต้นกล้าความดี
ตําบลโป่งแดง

10,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยใน  ศพด
.  อบต.โป่งแดง

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

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

52,700

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

35,030

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน)

159,495

1)  โครงการรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและแมว

40,000

2)  โครงการรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรคไข้
เลือดออก

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

52,700

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

35,030

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน)

159,495

1)  โครงการรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและแมว

40,000

2)  โครงการรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรคไข้
เลือดออก

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

โครงการป้องกัน  ควบ
คุมโรคติดต่อและรักษา
พยาบาล  กรณีโรคติด
เชื้อไวรัส  โคโรนา  
2019  หรือโรคโควิด  
19  (Coronavirus  
Disease  2019  
(COVID-19))

50,000

1)  โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลโป่งแดง

70,000

2)  โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
ตําบลโป่งแดง

20,000

3)  โครงการวันผู้สูงอายุ
ประจําตําบลโป่งแดง

30,000

1)  โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  (รณรงค์ลด
ปริมาณขยะ)

10,000

2)  โครงการกําจัดผัก
ตบชวา

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ครัวเรือนยากจนแบบบุ
รณาการ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกัน  ควบ
คุมโรคติดต่อและรักษา
พยาบาล  กรณีโรคติด
เชื้อไวรัส  โคโรนา  
2019  หรือโรคโควิด  
19  (Coronavirus  
Disease  2019  
(COVID-19))

50,000

1)  โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลโป่งแดง

70,000

2)  โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
ตําบลโป่งแดง

20,000

3)  โครงการวันผู้สูงอายุ
ประจําตําบลโป่งแดง

30,000

1)  โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  (รณรงค์ลด
ปริมาณขยะ)

10,000

2)  โครงการกําจัดผัก
ตบชวา

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ครัวเรือนยากจนแบบบุ
รณาการ

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

โครงการพัฒนารูปแบบ
การดําเนินงานป้องกัน
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอส์
ของเยาวชนในพื้นที่
ตําบลโป่งแดง

10,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวตําบลโป่งแดง

10,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ

10,000

โครงการเสริมสร้างสมร
รถะการประสานงาน
เพื่อระดมทรัพยากรส่ง
เสริมอนามัยเจริญพันธุ์
ป้องกันแก้ไขปัญหา
เอดส์และการตั้งครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่น  ตําบลโป่ง
แดง

10,000

1)  โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา

1)  โครงการจัดกิจกรรม
เข้าพรรษาประจําตําบล

2)  โครงการจัดกิจกรรม
ออกพรรษา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนารูปแบบ
การดําเนินงานป้องกัน
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอส์
ของเยาวชนในพื้นที่
ตําบลโป่งแดง

10,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวตําบลโป่งแดง

10,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ

10,000

โครงการเสริมสร้างสมร
รถะการประสานงาน
เพื่อระดมทรัพยากรส่ง
เสริมอนามัยเจริญพันธุ์
ป้องกันแก้ไขปัญหา
เอดส์และการตั้งครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่น  ตําบลโป่ง
แดง

10,000

1)  โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา

100,000 100,000

1)  โครงการจัดกิจกรรม
เข้าพรรษาประจําตําบล

5,000 5,000

2)  โครงการจัดกิจกรรม
ออกพรรษา

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

2)  โครงการจัดส่งนัก
กีฬาเข้าแข่งขัน

3)  โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

1)  โครงการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
ระดับครัวเรือน   ระดับ
ชุมชน  และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

2)  โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง  (เกษตรยังชีพ)

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 140,000 20,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 3,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 668,120

วัสดุก่อสร้าง 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 12,000 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

2)  โครงการจัดส่งนัก
กีฬาเข้าแข่งขัน

2,000 2,000

3)  โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

5,000 5,000

1)  โครงการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
ระดับครัวเรือน   ระดับ
ชุมชน  และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

10,000 10,000

2)  โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง  (เกษตรยังชีพ)

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 190,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 113,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 698,120

วัสดุก่อสร้าง 80,000 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 17,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 144,000 30,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 150,000 10,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 10,000 3,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 8,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 32,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะประชุม 40,000

โต๊ะพับสแตนเลสขาสวิง 
 จํานวน  5  ตัว

20,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถจักรยานยนต์  
จํานวน  1  คัน

50,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 204,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 160,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 13,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 18,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 32,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะประชุม 40,000

โต๊ะพับสแตนเลสขาสวิง 
 จํานวน  5  ตัว

20,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถจักรยานยนต์  
จํานวน  1  คัน

50,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่  1  จํานวน  2  
เครื่อง
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า  19  นิ้ว)

44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก  จํานวน  1  
เครื่อง

22,000 22,000

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  
จํานวน  1  เครื่อง

8,000 8,000

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  
เลเซอร์  หรือ  LED  สี  
จํานวน  1  เครื่อง

15,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นยาแบบใช้แรง
ลม  ชนิดสะพานหลัง  
จํานวน  1  เครื่อง

25,000

เครื่องสูบน้ําแบบท่อสูบ
น้ําพญานาค

50,000

เลื่อนโซ่ยนต์  จํานวน  
1  เครื่อง

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่  1  จํานวน  2  
เครื่อง
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า  19  นิ้ว)

44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก  จํานวน  1  
เครื่อง

44,000

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  
จํานวน  1  เครื่อง

16,000

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  
เลเซอร์  หรือ  LED  สี  
จํานวน  1  เครื่อง

15,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นยาแบบใช้แรง
ลม  ชนิดสะพานหลัง  
จํานวน  1  เครื่อง

25,000

เครื่องสูบน้ําแบบท่อสูบ
น้ําพญานาค

50,000

เลื่อนโซ่ยนต์  จํานวน  
1  เครื่อง

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
 จํานวน  1  หลัง

10,000

ตู้เหล็กแบบ  2  บาน  
จํานวน  1  หลัง

5,900

รถบรรทุก  (ดีเซล)  
จํานวน  1  คัน

850,000

หลังคารถบรรทุก  
ขนาด  1  ตัน

40,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่  1  จํานวน  1  
เครื่อง
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า  19  นิ้ว)

22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink  Tank  Printer)  
จํานวน  1  เครื่อง

4,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
จํานวน  1  เครื่อง

2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
 จํานวน  1  หลัง

10,000

ตู้เหล็กแบบ  2  บาน  
จํานวน  1  หลัง

5,900

รถบรรทุก  (ดีเซล)  
จํานวน  1  คัน

850,000

หลังคารถบรรทุก  
ขนาด  1  ตัน

40,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่  1  จํานวน  1  
เครื่อง
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า  19  นิ้ว)

22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink  Tank  Printer)  
จํานวน  1  เครื่อง

4,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
จํานวน  1  เครื่อง

2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง
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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

โครงการจัดทําป้ายบอก
ทางป้ายประชาสัมพันธ์
โคราชจีโอพาร์ค

50,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มุมบ้านตามุน บ้านน้ํา
ฉ่า หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยนายนําโชค 
บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายวิชา ชุ่มขุนทด 
บ้านน้ําฉ่าสายชล หมู่ที่ 
8

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ร่วมใจบ้านโกรกกระ
หาด หมู่ที่ 4
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดทําป้ายบอก
ทางป้ายประชาสัมพันธ์
โคราชจีโอพาร์ค

50,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มุมบ้านตามุน บ้านน้ํา
ฉ่า หมู่ที่ 3

32,900 32,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยนายนําโชค 
บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 1

202,100 202,100

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายวิชา ชุ่มขุนทด 
บ้านน้ําฉ่าสายชล หมู่ที่ 
8

153,500 153,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ร่วมใจบ้านโกรกกระ
หาด หมู่ที่ 4

198,700 198,700

วันที่พิมพ์ : 24/3/2565  13:01:46 หน้า : 32/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ศาลาตาจันทร์ คอกวัว
แดงโคนม 
บ้านน้ําฉ่าสายชล หมู่ที่ 
8

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
สันติสุข2 เชื่อมถนนบาย
พาส บ้านโกรกกระหาด 
หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมู่บ้าน ช่วงที่ 
1+2 
บ้านโนน  หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลัก บ้านโกรกกระหาด 
หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (AC) สาย 
ถนนนิคมสหกรณ์ขาม
ทะเลสอบ้านหนองม่วง
หมู่ที่5
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ศาลาตาจันทร์ คอกวัว
แดงโคนม 
บ้านน้ําฉ่าสายชล หมู่ที่ 
8

96,200 96,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
สันติสุข2 เชื่อมถนนบาย
พาส บ้านโกรกกระหาด 
หมู่ที่ 4

50,400 50,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมู่บ้าน ช่วงที่ 
1+2 
บ้านโนน  หมู่ที่ 2

249,700 249,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลัก บ้านโกรกกระหาด 
หมู่ที่ 4

497,200 497,200

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (AC) สาย 
ถนนนิคมสหกรณ์ขาม
ทะเลสอบ้านหนองม่วง
หมู่ที่5

251,000 251,000
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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

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายบ้านตา
แช่มคลองน้อย ถึง โรง
สูบบ้านน้ําฉ่า บ้านโป่ง
บูรพา หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายโกรกช่อง
แมว บ้านโป่งสุริยา หมู่
ที่ 7

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายทํานบตา
เพิ่ม ถึง ฝายละลมหม้อ 
บ้านน้ําฉ่า หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายเหมือง
กลาง-หัวนาตาแบน 
บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 1

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่งแดงน้ําฉ่า
สามัคคี  (สพฐ)

558,600

2)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนน  (สพฐ.)

365,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายบ้านตา
แช่มคลองน้อย ถึง โรง
สูบบ้านน้ําฉ่า บ้านโป่ง
บูรพา หมู่ที่ 6

250,800 250,800

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายโกรกช่อง
แมว บ้านโป่งสุริยา หมู่
ที่ 7

250,000 250,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายทํานบตา
เพิ่ม ถึง ฝายละลมหม้อ 
บ้านน้ําฉ่า หมู่ที่ 3

217,700 217,700

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายเหมือง
กลาง-หัวนาตาแบน 
บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 1

47,300 47,300

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่งแดงน้ําฉ่า
สามัคคี  (สพฐ)

558,600

2)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนน  (สพฐ.)

365,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

3)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโกรกกระหาด  
(สพฐ.)

264,600

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1)  อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน

160,000

รวม 12,570,035 13,226,120 205,000 3,760,845 350,000 120,000 2,963,500 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

3)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโกรกกระหาด  
(สพฐ.)

264,600

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1)  อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน

160,000

รวม 152,000 2,577,500 25,000 36,000,000
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