


องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง
เขต/อําเภอ ขามทะเลสอ    จังหวัดนครราชสีมา
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หมู 1  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล โปงแดง
  เขต/อําเภอ ขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  30280

พื้นที่ 30.26 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,285 คน
ชาย 2,560 คน

หญิง 2,725 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลโปงแดง
อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโปงแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 44,171,650.47 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 42,411,770.74 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,182,404.36 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 307,148.80 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 36,144,699.27 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 169,092.09 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 149,434.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 159,073.27 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 12,961.74 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,120,112.82 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 16,534,025.35 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 37,968.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 29,440,024.48 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 11,317,959.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,584,010.05 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,048,320.43 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,715,735.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 774,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 37,968.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,961,900.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง
อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 169,092.09 130,000.00 1,040,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

149,434.00 175,000.00 188,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 159,073.27 240,000.00 170,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,961.74 21,000.00 30,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 490,561.10 566,000.00 1,428,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,120,112.82 15,434,000.00 16,572,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,120,112.82 15,434,000.00 16,572,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 16,534,025.35 20,000,000.00 19,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,534,025.35 20,000,000.00 19,000,000.00

รวม 36,144,699.27 36,000,000.00 37,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง
อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,317,959.00 12,570,035.00 12,862,965.00

งบบุคลากร 9,584,010.05 11,507,120.00 11,911,160.00

งบดําเนินงาน 4,048,320.43 6,783,345.00 6,967,375.00

งบลงทุน 3,715,735.00 3,790,900.00 4,048,500.00

งบเงินอุดหนุน 774,000.00 1,348,600.00 1,210,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 29,440,024.48 36,000,000.00 37,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลโปงแดง

อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลโปงแดง
อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,769,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 225,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,688,555

แผนงานสาธารณสุข 320,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 250,000

แผนงานเคหะและชุมชน 250,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 197,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,301,860

แผนงานการเกษตร 65,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,862,965

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 37,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,862,965 12,862,965
    งบกลาง 12,862,965 12,862,965

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,422,320 2,325,000 280,000 9,027,320
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,534,320 0 0 1,534,320

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,888,000 2,325,000 280,000 7,493,000

งบดําเนินงาน 2,806,000 710,000 53,000 3,569,000
    คาตอบแทน 945,000 235,000 33,000 1,213,000

    คาใช้สอย 1,155,000 180,000 20,000 1,355,000

    คาวัสดุ 459,000 255,000 0 714,000

    คาสาธารณูปโภค 247,000 40,000 0 287,000

งบลงทุน 167,300 6,000 0 173,300
    คาครุภัณฑ 167,300 6,000 0 173,300

รวม 9,395,620 3,041,000 333,000 12,769,620

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 185,000 40,000 225,000
    คาใช้สอย 185,000 40,000 225,000

รวม 185,000 40,000 225,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 974,880 362,400 0 1,337,280
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 974,880 362,400 0 1,337,280

งบดําเนินงาน 341,000 882,375 20,000 1,243,375
    คาตอบแทน 130,000 0 0 130,000

    คาใช้สอย 171,000 264,375 20,000 455,375

    คาวัสดุ 40,000 592,000 0 632,000

    คาสาธารณูปโภค 0 26,000 0 26,000

งบลงทุน 27,900 30,000 0 57,900
    คาครุภัณฑ 27,900 0 0 27,900

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,050,000 0 1,050,000
    เงินอุดหนุน 0 1,050,000 0 1,050,000

รวม 1,343,780 2,324,775 20,000 3,688,555

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000
    คาใช้สอย 160,000 160,000

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

รวม 320,000 320,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 250,000 250,000
    คาใช้สอย 250,000 250,000

รวม 250,000 250,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 150,000 100,000 250,000
    คาวัสดุ 150,000 0 150,000

    คาใช้สอย 0 100,000 100,000

รวม 150,000 100,000 250,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000
    คาใช้สอย 70,000 70,000

รวม 70,000 70,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 152,000 45,000 197,000
    คาใช้สอย 152,000 45,000 197,000

รวม 152,000 45,000 197,000

หน้า : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,546,560 0 1,546,560
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,546,560 0 1,546,560

งบดําเนินงาน 858,000 80,000 938,000
    คาตอบแทน 293,000 0 293,000

    คาใช้สอย 445,000 0 445,000

    คาวัสดุ 120,000 80,000 200,000

งบลงทุน 0 3,817,300 3,817,300
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 3,817,300 3,817,300

รวม 2,404,560 3,897,300 6,301,860

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 25,000 40,000 65,000
    คาใช้สอย 20,000 40,000 60,000

    คาวัสดุ 5,000 0 5,000

รวม 25,000 40,000 65,000

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,769,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 225,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,688,555

แผนงานสาธารณสุข 320,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 250,000

แผนงานเคหะและชุมชน 250,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 197,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,301,860

แผนงานการเกษตร 65,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,862,965

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 37,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลโปงแดง และโดยอนุมัติของนายอําเภอขามทะเลสอ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 37,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 37,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลโปงแดง
อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลโปงแดงปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลโปงแดงมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายสิปปนนท์  ศรีโพธา)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลโปงแดง

อนุมัติ

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

(...............................................)

ตําแหนง นายอําเภอขามทะเลสอ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 126,159.38 130,069.09 100,000.00 900.00 % 1,000,000.00
     ภาษีป้าย 31,300.00 39,023.00 30,000.00 33.33 % 40,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 157,459.38 169,092.09 130,000.00 1,040,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 116,160.00 134,860.00 125,000.00 20.00 % 150,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,080.00 1,720.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 520.00 590.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 4,323.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

17,600.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,072.80 7,941.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 139,432.80 149,434.00 175,000.00 188,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 239,980.83 159,073.27 240,000.00 -29.17 % 170,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 239,980.83 159,073.27 240,000.00 170,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 0.00 1,000.00 900.00 % 10,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 14,865.53 12,961.74 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 14,865.53 12,961.74 21,000.00 30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 547,584.17 571,054.09 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,199,116.30 9,164,875.41 8,000,000.00 9.50 % 8,760,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,284,564.77 2,531,589.65 2,000,000.00 10.00 % 2,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 132,258.92 134,186.69 100,000.00 20.00 % 120,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,989,005.15 4,210,060.19 3,433,000.00 -0.96 % 3,400,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยปาไม้ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 63,008.15 63,775.57 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 35,427.59 23,221.82 40,000.00 -25.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,596,322.00 2,418,905.00 1,300,000.00 15.38 % 1,500,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 2,163.10 2,444.40 0.00 100.00 % 2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,849,450.15 19,120,112.82 15,434,000.00 16,572,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 16,701,699.00 16,534,025.35 20,000,000.00 -5.00 % 19,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 16,701,699.00 16,534,025.35 20,000,000.00 19,000,000.00
รวมทุกหมวด 34,102,887.69 36,144,699.27 36,000,000.00 37,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 37,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,040,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 188,000 บาท
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 170,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 170,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 30,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,572,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,760,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,200,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,400,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

งบประมาณที่ผานมาไมได้ประมาณการไว้คาดวางบประมาณนี้จะ
ได้รับการจัดสรร
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 19,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,000,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 40,976 31,075 55,400 12.82 % 62,500

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

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,540,900 8,759,800 9,900,000 0.91 % 9,990,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,662,400 1,684,800 1,820,000 0 % 1,820,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 12,000 0 % 12,000

เงินสํารองจ่าย 29,344 229,275 310,419 -0.15 % 309,965

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

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

2)  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,956 1,909 2,216 12.82 % 2,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 320,000 14.38 % 366,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแดง

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

151,000 300,000 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0 11,100 0 0 % 0

รวมงบกลาง 10,726,576 11,317,959 12,720,035 12,862,965
รวมงบกลาง 10,726,576 11,317,959 12,720,035 12,862,965
รวมงบกลาง 10,726,576 11,317,959 12,720,035 12,862,965

รวมแผนงานงบกลาง 10,726,576 11,317,959 12,720,035 12,862,965
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 0 0 % 0

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 514,080 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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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,454,400 1,385,883.9 1,016,040 -16.38 % 849,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,139,120 2,070,603.9 1,700,760 1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,969,257 3,120,485.85 3,676,100 10.44 % 4,060,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

84,000 17,387.15 38,000 -73.68 % 10,000

เงินประจําตําแหน่ง 94,500 59,387.15 98,000 28.57 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 521,040 519,360 616,360 0.59 % 620,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 40,000 39,000 48,000 50 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,708,797 3,755,620.15 4,476,460 4,888,000
รวมงบบุคลากร 5,847,917 5,826,224.05 6,177,220 6,422,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30,300 40,250 680,000 -33.82 % 450,000

ค่าเบี้ยประชุม 0 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 275,500 312,935.48 384,000 -1.04 % 380,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 31,656.75 32,380.25 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 60,000 0 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 337,456.75 385,565.73 1,189,000 945,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 423,061.5 409,324.5 600,000 0 % 600,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,000 3,900 15,000 0 % 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

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

10)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี
พันปหลวง
วันแม่แห่งชาติ

5,300.75 0 0 0 % 0
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11)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

7,280.45 0 0 0 % 0

13)  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี

4,450 0 0 0 % 0

3)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

12,064 0 0 0 % 0

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

210,175 0 0 0 % 0

6)  โครงการตําเนินการตามโครงการอัน
เป็นแนวนโยบายของรัฐบาล

9,050 0 0 0 % 0

7)  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
รักษาทูู่สาธารณประโยชน์

6,660 0 0 0 % 0
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9)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

7,190.75 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
รักษาที่สาธารณประโยชน์

0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
รักษาที่สาธารณประโยชน์

0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันคล้างวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร

0 2,140.75 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร

0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี

0 4,720.75 10,000 -100 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช  บรม
นาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

0 4,120.75 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรม
นาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

0 6,840.45 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระ
บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง  
วันแม่แห่งชาติ

0 5,100.45 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 30,000
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 31,626 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 218,697 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

0 0 10,000 -100 % 0

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

0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบ
ต.  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และ
ประชาชนทั่วไป

0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 2,000 1,500 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 45,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์พระบรมราขินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปหลวง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระ
บรมราชินี

0 0 0 100 % 5,000

โครงการดําเนินการตามโครงการอันเป็น
แนวนโยบายของรัฐบาล

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการดําเนินการตามโครงการอันเป็น
แนวนโยบายรัฐบาล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สี
เขียว

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการน้อมรําลึกเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

0 0 0 100 % 5,000

โครงการประชาคมหมู่บ้าน  ตําบล 0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการประชาคมหมู่บ้าน  ตําบล 0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย
ในชีวิตประจําวันแก่เจ้าหน้าที่,สมาชิก
สภา,อบต.โป่งแดง,ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป

0 0 0 100 % 10,000

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

0 109,975 0 0 % 0

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

0 0 130,000 -100 % 0

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

0 0 0 100 % 130,000

โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 110,139.16 159,119.4 220,000 -45.45 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 801,371.61 738,368.05 1,463,697 1,155,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 87,128 169,558 201,303 -50.32 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,709 29,957 55,000 -27.27 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 140,502.4 159,557.45 200,000 -25 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 400 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 0 % 10,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,370 44,150 44,000 0 % 44,000

วัสดุอื่น 8,000 12,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 297,089.4 428,132.45 565,303 459,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 145,911.99 127,108 150,000 33.33 % 200,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 17,413 3,889 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,413.13 3,926.9 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 557 2,552 2,000 0 % 2,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 18,156.83 19,091.76 20,000 0 % 20,000
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ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 187,451.95 156,567.66 197,000 247,000
รวมงบดําเนินงาน 1,623,369.71 1,708,633.89 3,415,000 2,806,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

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

2)  พัดลมติดผนัง
8,800 0 0 0 % 0

3)  พัดลมตั้งพื้น
5,970 0 0 0 % 0

4)  เก้าอี้ทํางาน
10,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้ผู้บริหารแบบมีพนักหลังสูง 0 0 8,900 -100 % 0

เครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดํา  ระบบ
ดิจิตอล

0 0 120,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน 0 0 0 100 % 81,800

โต๊ะประชุม 0 0 40,000 -100 % 0

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

รถจักรยานยนต์  จํานวน  1  คัน 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงและตู้ลําโพงพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด

0 0 32,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จอรับภาพ 0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 0 0 20,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์  All  In  One 0 0 0 100 % 46,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  PC 0 127,500 0 0 % 0

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

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์  Multifunction  จํานวน  1  
เครื่อง

0 0 7,500 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 105,170 127,500 372,400 167,300
รวมงบลงทุน 105,170 127,500 372,400 167,300

รวมงานบริหารทั่วไป 7,576,456.71 7,662,357.94 9,964,620 9,395,620
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,133,394 1,340,766 1,450,000 5.93 % 1,536,000

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 260,280 280,020 300,000 3 % 309,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 345,000 362,280 400,000 0.5 % 402,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,780,674 2,025,066 2,192,000 2,325,000
รวมงบบุคลากร 1,780,674 2,025,066 2,192,000 2,325,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,500 2,100 180,000 11.11 % 200,000

วันที่พิมพ์ : 7/12/2565  10:38 หน้า : 14/55



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 50 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 0 60,000 -83.33 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 14,150 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 35,000 -71.43 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 53,650 2,100 285,000 235,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 52,900 32,400 40,000 -25 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

1,864 8,800 20,000 0 % 20,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 23,360.3 7,949.35 60,000 33.33 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 78,124.3 49,149.35 170,000 180,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,962.05 30,727 60,000 33.33 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 30,000 33.33 % 40,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16,124.2 19,785.7 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 2,000 150 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 109,514 107,540 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 173,600.25 158,052.7 242,000 255,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,330 7,242 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,330 7,242 30,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 309,704.55 216,544.05 727,000 710,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน  หุ้มหนัง  PVC  ปรับ  ขึ้น
ลงได้  จํานวน  3  ตัว

0 0 0 100 % 6,000

ตู้เก็บเอกสาร  2  บาน 0 7,950 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  PC  จํานวน  1  เครื่อง 0 25,500 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  จํานวน  1  
เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์  หรือ 
 LED  สี  จํานวน  1  เครื่อง

0 0 15,000 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network  จํานวน 2 เครื่อง 19,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,800 33,450 37,000 6,000
รวมงบลงทุน 19,800 33,450 37,000 6,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,110,178.55 2,275,060.05 2,956,000 3,041,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 200,000 40 % 280,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 200,000 280,000
รวมงบบุคลากร 0 0 200,000 280,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 5,000 340 % 22,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 5,000 -100 % 0
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 20 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 33,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 53,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 230,000 333,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,686,635.26 9,937,417.99 13,150,620 12,769,620
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและอัคคีภัย 0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรม  อปพร.  ในตําบลโป่ง
แดง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารส่วนตําบลโป่ง
แดง

74,512.5 0 30,000 -100 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ

8,215 2,376 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 82,727.5 2,376 45,000 185,000
รวมงบดําเนินงาน 82,727.5 2,376 45,000 185,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 82,727.5 2,376 45,000 185,000
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์
ภัยพิบัติ

0 0 0 100 % 40,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ความ
เดือนร้อนของประชาชนจากเหตุภัยแล้ง  
วาตภัย  ภัยหนาว  อุทกภัย  อัคคีภัยและไฟ
ป่า

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 50,000 -100 % 0

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

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม  ชนิดสะพาน
หลัง  จํานวน  1  เครื่อง

0 0 25,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบท่อสูบน้ําพญานาค 0 0 50,000 -100 % 0

เลื่อนโซ่ยนต์  จํานวน  1  เครื่อง 0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 87,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 87,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 167,000 40,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 82,727.5 2,376 212,000 225,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 314,580 342,660 700,000 16.13 % 812,880

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 63,000 108,000 0 % 108,000
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 7,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 314,580 412,660 862,000 974,880
รวมงบบุคลากร 314,580 412,660 862,000 974,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,200 1,050 50,000 20 % 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 58,000 60,000 60,000 0 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 60,200 61,050 120,000 130,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 186,562.5 156,900 110,000 9.09 % 120,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 1,000 0 % 1,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 2,516 15,000 -33.33 % 10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 8,000 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 186,562.5 167,416 161,000 171,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,265 19,402 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,410 24,760 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 39,675 44,162 50,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 286,437.5 272,628 331,000 341,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 0 0 0 100 % 27,900

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

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

เครื่องคอมพิวเตอร์  PC  0 25,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์  Multifunction  จํานวน  1  
เครื่อง

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 25,500 23,400 27,900
รวมงบลงทุน 0 25,500 23,400 27,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 601,017.5 710,788 1,216,400 1,343,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 300,000 20.8 % 362,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 300,000 362,400
รวมงบบุคลากร 0 0 300,000 362,400

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 -50 % 5,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

3)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)

98,900 0 0 0 % 0

4)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าจัดการเรียนการสอน)

39,100 0 0 0 % 0

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

25,990 0 0 0 % 0

โครงการต้นกล้าความดีตําบลโป่งแดง 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยใน  ศพด.  อบต.โป่งแดง

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)

0 45,900 52,700 -19.35 % 42,500

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

0 23,730 35,030 -19.35 % 28,250

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)

0 132,300 159,495 -19.35 % 128,625

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 50,000
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รวมค่าใช้สอย 163,990 201,930 277,225 264,375
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 3,000 66.67 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 14,968 668,120 -12.14 % 587,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 373,828.04 423,751.6 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 388,828.04 438,719.6 671,120 592,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 6,153.58 6,557.79 10,000 50 % 15,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 0 0 3,000 0 % 3,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,313 9,469.5 8,000 0 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 12,466.58 16,027.29 21,000 26,000
รวมงบดําเนินงาน 565,284.62 656,676.89 969,345 882,375

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปริ๊นเตอร์
7,990 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,990 0 0 0

วันที่พิมพ์ : 7/12/2565  10:38 หน้า : 26/55



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

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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

โครงการจัดทําป้ายบอกทางป้ายประชา
สัมพันธ์โคราชจีโอพาร์ค

0 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 23,000 0 50,000 30,000
รวมงบลงทุน 30,990 0 50,000 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ําฉ่า
สามัคคี  (สพฐ)

377,080 367,000 558,600 -9.77 % 504,000

2)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนน  (สพฐ.) 244,120 243,000 365,400 -13.79 % 315,000

3)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด  
(สพฐ.)

158,280 164,000 264,600 -12.7 % 231,000

รวมเงินอุดหนุน 779,480 774,000 1,188,600 1,050,000
รวมงบเงินอุดหนุน 779,480 774,000 1,188,600 1,050,000
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รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,375,754.62 1,430,676.89 2,507,945 2,324,775
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 6,000 -100 % 0

2)  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 5,000 0 % 5,000

3)  โครงการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 10,850 0 15,000 0 % 15,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 10,850 0 36,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 10,850 0 36,000 20,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 10,850 0 36,000 20,000
รวมแผนงานการศึกษา 1,987,622.12 2,141,464.89 3,760,345 3,688,555

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1)  โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและแมว 34,200 34,200 40,000 -100 % 0

2)  โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้
เลือดออก 162,236.85 76,658.6 9,100 -100 % 0

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

53,020 66,547 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกัน  ควบคุมโรคติดต่อและ
รักษาพยาบาล  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา  2019  หรือโรคโควิค  19  
(Coronavirus Disease 2019 (COVID))

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 100 % 100,000

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและแมว

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 249,456.85 177,405.6 99,100 160,000
รวมงบดําเนินงาน 249,456.85 177,405.6 99,100 160,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 0 116,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 116,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 116,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

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

รวมเงินอุดหนุน 160,000 0 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 160,000 0 160,000 160,000
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 409,456.85 293,405.6 259,100 320,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 409,456.85 293,405.6 259,100 320,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1)  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลโป่งแดง

114,300 0 80,000 25 % 100,000

2)  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ตําบลโป่งแดง

0 0 20,000 0 % 20,000

3)  โครงการวันผู้สูงอายุประจําตําบลโป่ง
แดง

0 0 5,000 500 % 30,000
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4)  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลด้านสุขภาพคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการภายในตําบล
โป่งแดง

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 114,300 0 105,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 114,300 0 105,000 250,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 114,300 0 105,000 250,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 114,300 0 105,000 250,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 971,160 1,045,260 1,100,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 216,420 232,800 248,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,229,580 1,320,060 1,390,000 0
รวมงบบุคลากร 1,229,580 1,320,060 1,390,000 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

164,700 139,900 180,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 48,000 48,000 48,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,229 11,900 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 46,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 229,929 199,800 279,000 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,900 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 4,048 11,336 9,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 14,250 477,300 241,520 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 22,198 488,636 255,520 0

วันที่พิมพ์ : 7/12/2565  10:38 หน้า : 33/55



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

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 30,519 24,945 15,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,400 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,800 0 8,480 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 34,719 24,945 38,480 150,000
รวมงบดําเนินงาน 286,846 713,381 573,000 150,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)  เก้าอี้ทํางาน
10,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก  (ดีเซล)  จํานวน  1  คัน 0 0 779,000 -100 % 0

หลังคารถบรรทุก  ขนาด  1  ตัน 0 0 35,900 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

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

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  จํานวน  1  
เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink  Tank  Printer)  
จํานวน  1  เครื่อง

0 0 4,000 -100 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 865,400 0
รวมงบลงทุน 10,000 0 865,400 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,526,426 2,033,441 2,828,400 150,000
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 137,633 149,993 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 137,633 149,993 100,000 0
รวมงบดําเนินงาน 137,633 149,993 100,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 137,633 149,993 100,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (ค่ากําจัด
ขยะ)

0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1)  โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  (รณรงค์ลดปริมาณขยะ) 300 0 10,000 -100 % 0

2)  โครงการกําจัดผักตบชวา 15,450 4,150 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 15,750 4,150 20,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 15,750 4,150 20,000 100,000
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รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 15,750 4,150 20,000 100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,679,809 2,187,584 2,948,400 250,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน
แบบบุรณาการ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
ป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอส์ของเยาวชนใน
พื้นที่ตําบลโป่งแดง

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตําบล
โป่งแดง

0 0 10,000 0 % 10,000

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

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 70,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 50,000 70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 50,000 70,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1)  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 126,797 14,532 100,000 50 % 150,000

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

รวมค่าใช้สอย 126,797 14,532 102,000 152,000
รวมงบดําเนินงาน 126,797 14,532 102,000 152,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 126,797 14,532 102,000 152,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1)  โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษาประจํา
ตําบล 0 0 5,000 -100 % 0

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

3)  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 5,000 0 % 5,000

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

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 40,000 40,000 50,000 45,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจัดทําป้ายบอกทางและป้ายประชา
สัมพันธ์ไปยังแหล่งท่องเที่ยวจีโอพาร์
คตําบลโป่งแดง

0 27,285 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 27,285 0 0
รวมงบลงทุน 0 27,285 0 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 27,285 0 0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 166,797 81,817 152,000 197,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,237,800

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 266,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,546,560
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,546,560
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 293,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 15,000

ค่าลงทะเบียนในการวฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 445,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 120,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 858,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,404,560
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 261,600 92,000 120,000 -33.33 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 261,600 92,000 120,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 261,600 92,000 120,000 80,000

งบลงทุน

วันที่พิมพ์ : 7/12/2565  10:38 หน้า : 43/55



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

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ซอยยายไพ หมู่ที่ 2

9,200 0 0 0 % 0

10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายนาตาเพิ่ม  แรมสูงเนิน  ถึง ทางแยก
บ้านละลมหม้อ บ้านน้ําฉ่า  หมู่ที่ 3

233,000 0 0 0 % 0

11. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายหนองม่วง-โกรกกระหาด บ้านหนอง
ม่วง  หมู่ที่ 5

199,000 0 0 0 % 0

12. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายเหมืองกลาง  สะพานขาว  วังขอน 
บ้านโป่งบูรพา หมู่ที่ 6

107,000 0 0 0 % 0

13. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายสะพานเรียบ-คลองใหญ่  บ้านโป่งสุริยา 
หมู่ที่ 7

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

149,000 0 0 0 % 0

15. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.   
พร้อมรางตื้น
สายกลางบ้าน บ้านโนน  หมู่ที่ 2

122,000 0 0 0 % 0

17. โครงการขุดลอกบ่อพักน้ํา  บริเวณ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านโป่งบูรพา  หมู่ที่  6  

40,000 0 0 0 % 0

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

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ซอยสมใจ หมู่ที่ 2

102,000 0 0 0 % 0

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ข้างศาลตาปู่  บ้านน้ําฉ่า หมู่ที่ 3

117,000 0 0 0 % 0
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4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ซอยหลังโรงเรียน บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 
4

112,000 0 0 0 % 0

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ซอยยายเพชรสุข  บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 
4

371,000 0 0 0 % 0

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ซอยยายทวาย  บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4

456,000 0 0 0 % 0

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ซอยดอนสมบูรณ์ 2  บ้านโกรกกระหาด หมู่
ที่ 4

277,000 0 0 0 % 0

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
สายธรรมาภิรัตน์หมู่บ้านน้ําฉ่าสายชล หมู่ที่ 
8

368,000 0 0 0 % 0
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9. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายเหมืองกลาง ทํานบใหญ่ บ้านโป่งแดง 
หมู่ที่ 1

140,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กมุมบ้านตามุน บ้านน้ําฉ่า หมู่ที่ 3 

0 0 32,900 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองกระสา - หนองแวง  ช่วงที่  1  
หมู่ที่  3  บ้านน้ําฉ่า

0 0 0 100 % 206,700

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หน้าโรงสีตาหวัง   หมู่ที่  8  บ้านน้ําฉ่าสาย
ชล

0 0 0 100 % 88,300

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยนายนําโชค บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 1

0 0 202,100 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
 
ซอยไก่แก้ว-เชื่อมถนนบายพาส บ้านโกรก
กระหาด หมู่ที่ 4     

0 497,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

ซอยสวนหมาก-เชื่อมถนนบายพาส บ้าน
โนน หมู่ที่ 2    

0 327,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

สายโค้งนาตาหอม บ้านน้ําฉ่า หมู่ที่ 3    
0 250,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายวิชา ชุ่มขุนทด 
บ้านน้ําฉ่าสายชล หมู่ที่ 8

0 0 153,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยร่วมใจบ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4

0 0 198,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยศาลาตาจันทร์ คอกวัวแดงโคนม 
บ้านน้ําฉ่าสายชล หมู่ที่ 8

0 0 96,200 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสันติสุข2 เชื่อมถนนบายพาส บ้าน
โกรกกระหาด หมู่ที่ 4

0 0 50,400 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมู่บ้าน ช่วงที่ 1+2 
บ้านโนน  หมู่ที่ 2 

0 0 249,700 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลัก บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4

0 0 497,200 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลักถนน  อบจ.  - บ้านโกรกกระหาด  
หมู่ที่  4

0 0 0 100 % 398,200

โครงการก่อสร้างถนนดิน  สายนาน้อย  
สวนตาเสน่ห์   หมู่ที่  8  บ้านน้ําฉ่าสายชล

0 0 0 100 % 110,700

โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายนาน้อยมาชนสายโคทอง บ้านโป่ง
บูรพา หมู่ที่ 6

0 202,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายหนองไผ่ข้างบ่อปลาพี่แตน บ้านโป่ง
บูรพา หมู่ที่ 6

0 46,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต  สายหนองม่วง-นิคม
สหกรณ์ขามทะเลสอ  หมู่ที่  5

0 0 0 100 % 241,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (AC) สาย ถนนนิคมสหกรณ์ขาม
ทะเลสอบ้านหนองม่วงหมู่ที่5

0 0 251,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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

0 496,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยตาบิน บ้านโป่งสุริยา หมู่ที่ 7 0 394,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยนกเอี้ยง-เชื่อมต่อถนนบายพาส บ้าน
โกรกกระหาด หมู่ที่ 4

0 285,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายโรงสูบถึงทํานบพระ บ้านน้ําฉ่าสายชล 
หมู่ที่ 8

0 249,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยข้าง รพ
.สต. - รร.โป่งแดง  หมู่ที่  6  บ้านโป่งบูรพา

0 0 0 100 % 105,300

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยบ้านน้า
พยุง - คลองน้อย   หมู่ที่  6   บ้านโป่ง
บูรพา

0 0 0 100 % 63,200

วันที่พิมพ์ : 7/12/2565  10:38 หน้า : 50/55



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

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายชาญชัย 
– แคนดี้ หมู่ที่ 7 บ้านโป่งสุริยา

0 0 0 100 % 153,300

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายเหมือง
กลาง - หัวนาตาแบน  หมู่ที่  1  บ้านโป่ง
แดง

0 0 0 100 % 400,800

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตาอ่อน 
หมู่ที่ 7 บ้านโป่งสุริยา

0 0 0 100 % 158,400

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านตา
แช่มคลองน้อย ถึง โรงสูบบ้านน้ําฉ่า 
บ้านโป่งบูรพา หมู่ที่ 6

0 0 250,800 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสระอี
ตุ่น-บ้านตาจวบ หมู่ที่ 7

0 0 0 100 % 282,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หัวนาตาปุ๊ก 
- ท่อตาลอย  ช่วงที่ 2   หมู่ที่  6   บ้านโป่ง
บูรพา

0 0 0 100 % 231,700

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายกลาง-ปากอ่าว หมู่ที่ 7 บ้านโป่งสุริยา

0 0 0 100 % 408,700

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโกรกช่อง
แมว บ้านโป่งสุริยา หมู่ที่ 7

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทํานบตา
เพิ่ม ถึง ฝายละลมหม้อ บ้านน้ําฉ่า หมู่ที่ 3

0 0 217,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลัก
ต่ํา-คลองสะพาน  หมู่ที่  2  บ้านโนน

0 0 0 100 % 319,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเหมือง
กลาง-หัวนาตาแบน บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 1

0 0 47,300 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก  
สายคลองนางหงษ์ ถึง สะพานขาว บ้านโป่ง
แดง หมู่ที่ 1

0 249,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก  
สายนานายเพิ่ม  แรมสูงเนิน ถึง ทางแยก
บ้านละลมหม้อ บ้านน้ําฉ่า หมู่ที่ 3

0 199,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก  
สายหนองรังถึงปากปลาคาบ บ้านน้ําฉ่า หมู่
ที่ 3

0 192,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนน  หมู่ที่  2

0 0 0 100 % 90,900

โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซล
ภายในหมู่บ้านหนองม่วง  หมู่ที่  5

0 0 0 100 % 159,000

โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารศาลา 3-8 
เป็นแผ่นเมทัลซีส พร้อมทาสีกันสนิมโครง
สร้าง  หมู่ที่  3  บ้านน้ําฉ่า

0 0 0 100 % 399,500

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,054,200 3,386,000 2,497,500 3,817,300
รวมงบลงทุน 3,054,200 3,386,000 2,497,500 3,817,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอขาม
ทะเลสอ

27,624.92 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 27,624.92 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 27,624.92 0 0 0

รวมงานก่อสร้าง 3,343,424.92 3,478,000 2,617,500 3,897,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,343,424.92 3,478,000 2,617,500 6,301,860

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1)  โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง   
ระดับครัวเรือน   ระดับชุมชน  และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

2)  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  (เกษตรยัง
ชีพ) 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการกําจัดผักตบชวา 0 0 0 100 % 10,000

โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชนและระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

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

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 25,000 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สี
เขียว

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(รณรงค์ลดปริมาณขยะ)

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 40,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 40,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 25,000 65,000

รวมทุกแผนงาน 28,197,348.65 29,440,024.48 36,000,000 37,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

อําเภอขามทะเลสอ   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,862,965 บาท
งบกลาง รวม 12,862,965 บาท

งบกลาง รวม 12,862,965 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 62,500 บาท

เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของ
คาจ้าง 
พร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้าง สงเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกันด้วย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 
ลงวันที่ 22 เมษายน 2562  
และระเบียบอื่นๆ หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานงบกลาง     งานงบกลาง
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เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการ
ประปา 
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
 และระเบียบอื่น ๆ หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานงบกลาง     งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,990,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตตําบลโปง
แดง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
และระเบียบอื่น ๆ หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานงบกลาง     งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,820,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตตําบลโปง
แดง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
และระเบียบอื่น ๆ หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานงบกลาง     งานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ปวยติดเชื้อเอดส (HIV)  ในเขตตําบลโปง
แดง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และระเบียบอื่น ๆ หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานงบกลาง     งานงบกลาง

เงินสํารองจาย จํานวน 309,965 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจาย เป็นรายจายที่ตั้งไว้สําหรับการเผชิญ
เหตุสาธารณภัย
ตลอดปและโดยให้นําเงินสํารองจายในงบกลางไปใช้จายเพื่อใช้
จายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีป้องกันและยับยั้งกอนเกิด
สาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน   เป็นสวนรวม
ได้ เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและ
หมอกควัน เป็นต้น และโรคติดตอหรือกรณีที่มีความจําเป็นต้อง
จายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจายไว้หรือกรณีที่มีหนังสือสั่ง
การให้เบิกจายจากเงินประเภทนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
และระเบียบอื่น ๆ หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานงบกลาง     งานงบกลาง

วันที่พิมพ : 7/12/2565  09:21:04 หน้า : 3/122



รายจายตามข้อผูกพัน

1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น  หรือพื้นที่โดยคํานวณในอัตราไมน้อยกวา  ร้อยละ  40  ของ
คาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุกหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑ
เพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
และระเบียบอื่น ๆ หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานงบกลาง     งานงบกลาง

2)  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายป  ในอัตรา
ร้อยละ 0.2  ของคาจ้างโดยประมาณทั้งป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน  (ฉบับ 2)  พ.ศ.  2561
แผนงานงบกลาง     งานงบกลาง

วันที่พิมพ : 7/12/2565  09:21:04 หน้า : 4/122



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 366,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)        
โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุก
ประเภทตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ยกเว้นประเภทพันธบัตร
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน ไมต้องนํามา
รวมคํานวณ 
หากมีรายการค้างสงหรือสงขาดเงินสมทบ ก.บ.ท. ในปงบ
ประมาณที่ผานมา
ให้ตั้งงบประมาณเพื่อสงเงินสมทบให้ครบถ้วนทุกรายการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลว.21
 ตุลาคม 2563
และระเบียบอื่น ๆ หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานงบกลาง     งานงบกลาง
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,395,620 บาท

งบบุคลากร รวม 6,422,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ
 20,400 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800
 บาท และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 269,280 บาท  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน สภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 
จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท 
และคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ  880 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน สภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการ บริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท และคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธาน สภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน       - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน สภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตาง ที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 849,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 134,640 บาท  คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,180 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท  คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 6 อัตราๆ ละ 7,200
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 518,400 บาท คาตอบ
แทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400
 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน สภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,888,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,060,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปให้แกพนักงานสวนตําบล 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
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา  เงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 5) 4  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มตามวุฒิ หรือเงิน
เพิ่มอื่น ที่ให้แกพนักงานสวนตําบลเงินคาตอบแทนรายเดือน
ตําแหนงนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง, เงินคาครองชีพชั่ว
คราว, เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร พ.ก.ต
. สําหรับตําแหนงนิติกร 6-7 จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538
  และที่แก้ไขถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) และประกาศ/หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา 
1.เงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ตั้ง
ไว้  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
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538  
และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ    และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น       (ฉบับที่ 6)
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 620,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน
1. พนักงานขับรถ(รถยนต อบต.) 
2. พนักงานขับรถ (ขยะ) 
3. คนงานทั่วไป จํานวน 2 คน
4. คนงานทั่วไป (แมบ้าน)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4
)  และประกาศ/หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวน 5 อัตรา                    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) และประกาศ/หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 2,806,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 945,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บปวย
นอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย), คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ,คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสร้าง,คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างกอสร้างและผู้ควบคุมงานกอ
สร้าง,คาตอบแทนการสั่งใช้ อปพร.,อสม.,อช.,รศทป., 
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน,
คาตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแตงตั้งจาก อบต. ให้รวมเป็น
คณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้าง, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมและเงิน
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ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ,คาตอบแทนอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นเพื่อเป็นคาปวยชดเชย การงานหรือเวลาที่เสีย
ไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิงได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2564
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
4) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ   
5) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
6) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
7) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
8) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพื่อเป็นคาใช้จายให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมให้แกคณะกรรมการฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล, พนักงานสวนตําบล ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ
งานนอกราชการและวันหยุดราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป

คาเชาบ้าน จํานวน 380,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ได้รับ
ของผู้มีสิทธิ์เบิก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2549  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เบิก   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562                       
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562                       
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 1,155,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

(1).คาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพื่อจาย
เป็นคาถายเอกสารและคาจ้างในการเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือหรือเอกสารรูปเลมอื่นใดฯลฯ 
(2).คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือ
แผงปดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร การบันทึก ภาพยนต วีดี
โอ วีดีทัศน คาล้างอัดขยายรูปถาย การจ้างโฆษณา ประชา
สัมพันธ และเผยแพรกิจการขององคการบริหารสวนตําบลในสื่อ
ประเภทตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธสิ่ง
พิมพตางๆ ฯลฯ
(3).คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
เหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัด
แปลง ตอเติมเสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้าง
เหมาจัดเก็บข้อมูล คาบันทึกข้อมูล จปฐ. คาจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะจ้างเหมาแมบ้านทําความสะอาด คาจ้างการรักษาความ
ปลอดภัย จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ 
ตัดหญ้า จ้างเหมาโฆษณาเผยแพรจัดทําป้ายประชาสัมพันธและ
สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ 
จ้างเหมาประเมินองคกรจ้างเหมาพนหมอกควัน คาจ้างเหมาสูบ
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น้ํา คาบริการกําจัดปลวก   คาล้างอัดฉีดรถยนตคาจ้างเหมาจัดทํา
ของขวัญหรือของที่ระลึกตาง ๆ คาจ้างเหมาอื่น ๆ      ที่เป็น
กิจการในอํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562       เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป   ในลักษณะ
คาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
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(1). คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท
.)  
     1.1 คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก คา
อาหารคาเครื่องดื่ม     
คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองรวมทั้งคาบริการด้วยและคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายที่
เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษา
ดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  
     1.2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนให้
อยูในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินตั้งจายไมรวมอยู
ในข้อ 1.1  ได้แก 
คาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและคา
บริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็น
ต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้  ให้รวมถึง
ผู้เข้ารวมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวม
ประชุม  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548   เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน
คารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและรักษาที่สาธารณประโยชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและรักษาที่ดิน
สาธารณประโยชน เชน การสอบแนวเขต ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570)   หน้า  124

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปทางราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริหารจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ของผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานสวนตําบล,ลูกจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของผู้
บริหาร,สมาชิกสภา อบต., พนักงานสวนตําบล,ลูกจ้าง
ประจํา,พนักงานจ้าง  ในการเดินทางไปราชการฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป

โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตางๆ ในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิม
พระเกียรติ        การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้า
อยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570)  หน้า  92
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โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตาง ๆ ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนม
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570)   หน้า  108

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราขิ
นีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี
พันปหลวง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570)  หน้า  108
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โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธา
พิมลลักษณ  พระบรมราชินี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตางๆ ในการจัดงานกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570)  หน้า  109

โครงการดําเนินการตามโครงการอันเป็นแนวนโยบายรัฐบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการอัน
เป็นแนวนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาตาง ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570)   หน้า  146
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โครงการน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถ
พิตร  วันชาติและวันพอแหงชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตางๆในการจัดงานวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยมหาราช บรมนาถพิตร        วันชาติ/วันพอแหงชาติ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570)  หน้า  108

โครงการน้อมรําลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตางๆ ในการจัดงานกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียนกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570)  หน้า  109
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โครงการประชาคมหมูบ้าน  ตําบล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดการประชาคมหมู
บ้าน ตําบล เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาจัด
สถานที่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570)  หน้า  94

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจําวันแกเจ้า
หน้าที่,สมาชิกสภา,อบต.โปงแดง,ผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไป

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตางๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวติประจําวันแกเจ้าหน้าที่สมาชิก อบต
.พนักงานสวนตําบลและประชาชนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570)  หน้า  87
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิก
สภา อบต./พนักงานสวนตําบล/ลูกจ้างประจํา/พนักงานจ้าง/ผู้นํา
ชุมชนและกลุมอาชีพตางๆ

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล,ลูกจ้าง
ประจํา,พนักงานจ้าง,ผู้นําชุมชนและกลุมอาชีพตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570)    หน้า  85

โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตางๆ ในการจัดกิจกรรมและโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต
. พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา, 
พนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570)  หน้า  114
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)                           
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 
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ค่าวัสดุ รวม 459,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร ตรายาง หมึก กาว ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด แฟ้ม 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-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟน ฟวส ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม แก้วน้ํา แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น มีด ถัง ถาด จานรอง ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลากฯ
ลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอ
สร้าง เชน ไม้ ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน 
กบไสไม้ เทป วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน
มือ โถส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่อง
ยิงตะปู นั่งร้าน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูน ซีเมนต ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อินหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง แม
แรง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู หัว
เทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ชุดเครื่องมือ
ผาตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตรวง เบ้าหลอม หู
ฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ํา
ฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึง เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอดวัดไข้) สําลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ แอล
กอฮอส ฟมลเอกซเรยเคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สาย
ยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุก
ตางๆ ทรายอะเบท น้ํายาพน หมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สาร
ส้ม หน้ากากอนามัย     ชุดป้อง เชื้อโรค 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี เม
มโมรี่การด ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชนเครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผ้า  เครื่องหมายตาง ๆ ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง     เสื้อ
ชูชีพ ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ
 ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 247,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงานที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลโปงแดง อาคารหรือสถานที่ที่เป็นทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลโปงแดงและที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลโปงแดง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหาร
งานของสวนราชการ 2553
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562   เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา สําหรับสํานักงานที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลโปงแดงอาคารหรือสถานที่ที่เป็นทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดงและที่อยูในความดูแลรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบล/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217  
ลว.19 ตุลาคม 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 
ลว.12 กันยายน 2560 
3) หนังสอกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 
ลว.3 สิงหาคม 2560  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เชน การเชาเครื่องคาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคู
สาย โทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหาร
งานของสวนราชการ 2553
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย       
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหาร
งานของสวนราชการ 2553
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาโทรภาพ หรือโทรสาร , 
คาวิทยุสื่อสาร , คาสื่อสารผานดาวเทียม  
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต งานเว็บไซต คาเชาคู
สายโทรศัพท 
การปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต 
คาโทรคมนาคม และคาสื่อสารอื่น ๆ สําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลโปงแดง ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหาร
งานของสวนราชการ 2553
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเชาพื้นที่เว็บไซต และคาทําเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD,HOSTING)   -เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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งบลงทุน รวม 167,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 167,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน จํานวน 81,800 บาท

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน (ราคารวมคาติด
ตั้ง)   จํานวน  2  เครื่อง
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  (ระบบ  Inverter)  ขนาด  24,000
  บีทียู
คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ฉบับ
เดือน  ธันวาคม  2564
เพื่อใช้ในงานกิจกรรมสํานักปลัด  อบต.โปงแดง
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร  All  In  One จํานวน 46,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร  All  In One    สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน  2  เครื่อง  ๆละ
ราคา 23,000 บาท 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนธันวาคม  2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564
เพื่อใช้ในงานกิจกรรมสํานักปลัด  อบต.โปงแดง
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนธันวาคม  2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564
เพื่อใช้ในงานกิจกรรมสํานักปลัด  อบต.โปงแดง
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ ( 
Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนธันวาคม  2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564
คุณลักษณะพื้นฐาน
เพื่อใช้ในงานกิจกรรมสํานักปลัด  อบต.โปงแดง
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน  4  เครื่อง
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนธันวาคม  2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
เพื่อใช้ในงานกิจกรรมสํานักปลัด  อบต.โปงแดง
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,041,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,325,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,325,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,536,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แกพนักงานสวนตําบล  
1.เงินเดือนตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
2.เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
3.เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการพัสดุ
4.เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา  เงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 5)   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วันที่พิมพ : 7/12/2565  09:21:05 หน้า : 41/122



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนงนักบริหารงานการคลัง
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองคลัง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538  
และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ    และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น       (ฉบับที่ 6)
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานคลัง
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 309,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างสําหรับลูกจ้างประจํา จํานวน 1
 คน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา  เงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 5)
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารงานคลัง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 402,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4
)  และประกาศ/หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารงานคลัง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา   
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1
  อัตรา                 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) และประกาศ/หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 710,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บปวย
นอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย), เงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป), 
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, คาตอบแทน อป
พร., เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินรางวัล, เงินทํา
ขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว, เงินคาตอบแทนคณะกรรมการการ
ดําเนินการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
และคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัด
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ซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เชน บุคคลหรือคณะ
กรรมการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจาย
ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2564
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
4) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ   
5) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
6) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
7) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
8) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพื่อเป็นคาใช้จายให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานคลัง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล, พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัตินอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานคลัง

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ : 7/12/2565  09:21:05 หน้า : 47/122



เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อ สําหรับพนักงานสวนตําบล ที่มี
สิทธิ์ได้รับคาเชาบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2549  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารงานคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิ์ได้
รับ เชน พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562                       
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563  
แผนงานบริหารงานทั่วไป      งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

1.คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
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เหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมเสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้าง
รักษาความปลอดภัย คาจ้างเหมาเก็บกวาดขยะและเก็บขยะ จ้าง
เหมาแมบ้านทําความสะอาด จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัด
หญ้า จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร จัดทําป้ายประชาสัมพันธและสื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆ จ้างเหมาประเมินองคกร    จ้างเหมาพนหมอก
ควัน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาล้างอัดฉีดรถ
ยนต คาจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตาง ๆ คาจ้าง
เหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้
2.คาบริการคัดลอกข้อมูลผู้ครอบครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในการดําเนินการคัดลอกข้อมูลผู้ครอบครองเอกสาร
ที่ดินในเขตตําบลโปงแดง ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562       เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป   ในลักษณะ
คาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารงานคลัง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปทางราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริหารจอดรถ ณ     ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ของพนักงานสวนตําบล,ลูกจ้างประจํา,พนักงานจ้างตามภาระกิจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารงานคลัง

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล,ลูกจ้างประจํา,พนักงานจ้าง  ในการเดินทางไปราช
การฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานคลัง

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลบึงอ้อ เพื่อนํา
ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษี    และ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2550                          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารงานคลัง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)                           
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป      งานบริหารงานคลัง
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ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร ตรายาง หมึก กาว ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด แฟ้ม คลิป ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป      งานบริหารงานคลัง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง แม
แรง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู หัว
เทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานคลัง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป      งานบริหารงานคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี เม
มโมรี่การด ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ
 ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานคลัง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย       
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหาร
งานของสวนราชการ 2553
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน  หุ้มหนัง  PVC  ปรับ  ขึ้นลงได้  จํานวน  3  ตัว จํานวน 6,000 บาท

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 333,000 บาท
งบบุคลากร รวม 280,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 280,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 280,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 53,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 22,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 185,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและอัคคีภัย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและอัคคีภัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537            
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  125
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โครงการฝึกอบรม  อปพร.  ในตําบลโปงแดง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ  ในโครงการฝึกอบรม  อปพร.  ใน
ตําบลโปงแดง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565-2570)  หน้าที่  123 
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โครงการศูนยปฏิบัติการรวมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลตางๆ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต เป็น
ต้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537            
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565-2570)  หน้าที่ 68 
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โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมให้ความรู้  เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537            
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  125

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนในสถานการณภัยพิบัติ จํานวน 40,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,343,780 บาท

งบบุคลากร รวม 974,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 974,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 812,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบลจํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1.เงินเดือนตําแหนงผู้อํานวยการกองศึกษา
2.เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและ
เงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น 
(ฉบับที่ 5) 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
และประกาศ/หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538  
และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ    และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น   (ฉบับ
ที่ 6)
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
และประกาศ/หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างจํานวน 1 อัตราจํานวน 12 เดือน ผู้ชวยธุรการ
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและ
เงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
และประกาศ/หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป เชน คาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงาน
จ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรการบริหารสวน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
และประกาศ/หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 341,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บปวย
นอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย),เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป), คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง, 
คาตอบแทน อปพร., เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงิน
รางวัล, เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว, เงินคาตอบ แทน
คณะกรรมการการดําเนินการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อ
ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นและคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้
รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นพ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว. 6
 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล,พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกราชการและวันหยุดราชการฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายตอนแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อ สําหรับพนักงานสวนตําบล ที่มี
สิทธิ์ได้รับคาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เบิก   - เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 171,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย (1).คาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ 
หรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลมอื่นใด ฯลฯ 
(2).คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือ
แผงปดประกาศการจ้างทําโปสเตอร การบันทึก ภาพยนต วีดีโอ วี
ดีทัศน คาล้างอัดขยายรูปถายการจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ และ
เผยแพรกิจการขององคการบริหารสวนตําบลในสื่อประเภทตาง ๆ
 เชน วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพ หนังสือ
พิมพ วารสาร แผนพับ ป้าย ประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
(3).คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
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เหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัด
แปลง ตอเติมเสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้าง
เหมาจัดเก็บข้อมูลคาจ้างเหมาเก็บกวาดขยะจ้างเหมาแมบ้านทํา
ความสะอาดคาจ้างการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาสูบน้ํา จ้าง
เหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ 
ตัดหญ้าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพรจัดทําป้ายประชาสัมพันธและสื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆจ้างเหมาประเมินองคกร จ้างเหมาพนหมอกควัน คา
บริการกําจัดปลวก คาล้างอัดฉีดรถยนตคาจ้างเหมาจัดทําของ
ขวัญหรือของที่ระลึกตาง ๆ คาจ้างเหมาอื่น ๆที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562       เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป   ในลักษณะ
คาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที2่8พฤษภาคม2564เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
5 )ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000 บาท
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(1). คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท.) 
     1.1 คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก คา
อาหาร  คาเครื่องดื่ม 
คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองรวมทั้งคาบริการด้วยและคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายที่
เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษา
ดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  
     1.2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรม การที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาด ไทยหรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ให้อยูในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินตั้งจายไมรวม
อยูในข้อ 1.1  ได้แก คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ 
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจาย
ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ารวม
ประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง    ซึ่งเข้ารวม
ประชุม  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548   เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน
คารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน ของผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต
.,พนักงานสวนตําบล,ลูกจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆของพนักงาน
สวนตําบล, พนักงานจ้างในการเดินทางไปราชการฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณี   เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที2่8พฤษภาคม2564เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน เชนหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร หมึก กาว ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด แฟ้ม คลิป ธงชาติ น้ําดื่ม สําหรับบริหารประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
 หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลเครื่องอานและบันทึกข้อมูลตาง ๆ ฯลฯ
 หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบลงทุน รวม 27,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 27,900 บาท

-เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ฉบับ
เดือน  ธันวาคม  2564  เพื่อใช้ในงานกิจกรรมกองการศึกษาฯ   
อบต.โปงแดง
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,324,775 บาท
งบบุคลากร รวม 362,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 362,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 362,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว13
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 882,375 บาท
ค่าใช้สอย รวม 264,375 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาถายเอกสาร เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก กระดาษ ปากกา ดินสอกรรไกร ตรายาง หมึก กาว ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด แฟ้ม คลิป ฯลฯหรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมการศึกษา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันอุบัติเหตุและสงเสริมสุขภาพอนามัยใน  ศพด.  อบต
.โปงแดง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆในการจัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุ
และสงเสริมสุขภาพอนามัยในศพด.อบต.โปงแดง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมการศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 99

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 42,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
แผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมการ
ศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 99
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

จํานวน 28,250 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
แผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมการ
ศึกษา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 98

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 128,625 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
แผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมการ
ศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 98
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครอง  สวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที2่8พฤษภาคม2564เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 592,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชนไมโครโฟน ฟวส ปลั๊ก
ไฟฟ้าฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 587,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของ
อบต.  ตั้งไว้ 52,000 บาท สวนตําบลโปงแดง จํานวนเด็กนัก
เรียน 25 คน จํานวน 260 วัน
2.เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนโรงเรียนใน
เขต อบต.
ตั้งไว้ 520,000 บาท โปงแดง ตั้งแตชั้นอนุบาลถึงขั้น ป.6
 จํานวน 3 โรงเรียน ดังนี้
1)โรงเรียนบ้านโปงแดงน้ําฉาสามัคคี จํานวน 120
 คน จํานวน 260 วัน
2)โรงเรียนบ้านโนน จํานวน 75 คน จํานวน จํานวน 260 วัน
3)โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด จํานวน 55
 คน จํานวน จํานวน 260 วัน
วัสดุบ้านงานครัว ตั้งไว้ 15,000-.บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านครัว เชน ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้ว
น้ํา แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น มีด ถัง ถาด จาน
รอง ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลากฯลฯ หรือตามประเภท
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1905 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 
 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 99 , 105
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 26,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการ
บริหารสวนตําบลโปงแดง
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหาร
งานของสวนราชการ 2553
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที2่8พฤษภาคม2564เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  
เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลโปงแดง
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหาร
งานของสวนราชการ  พ.ศ.2553
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที2่8พฤษภาคม2564เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  
เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพหรือโทรสาร,คาเทเล็กซ,คาวิทยุติดตาม
ตัว,คาวิทยุสื่อสาร,คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่น ๆ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการจัดทําป้ายบอกทางป้ายประชาสัมพันธโคราชจีโอพารค จํานวน 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,050,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,050,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโปงแดงน้ําฉาสามัคคี  (สพฐ) จํานวน 504,000 บาท

เพื่อจายเป็นอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาล- ป.6 โรงเรียนบ้านโปงแดงน้ําฉาสามัคคี จํานวน 120
 คน วันละ 21 บาท จํานวน 200 วัน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

2)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนน  (สพฐ.) จํานวน 315,000 บาท

เพื่อจายเป็นอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาล- ป.6 โรงเรียนบ้านโปงแดงน้ําฉาสามัคคี จํานวน 75
คน วันละ 21 บาท จํานวน 200 วัน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

3)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด  (สพฐ.) จํานวน 231,000 บาท

เพื่อจายเป็นอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาล- ป.6 โรงเรียนบ้านโปงแดงน้ําฉาสามัคคี จํานวน 55
 คน วันละ 21 บาท จํานวน200 วัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
แผนงานการศึกษา   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 106, 107

วันที่พิมพ : 7/12/2565  09:21:05 หน้า : 80/122



งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

2)  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตาง ๆในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจํา
ตําบล
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
แผนงานการศึกษา    งานศึกษาไมกําหนดระดับ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 137

3)  โครงการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตาง ๆในการจัดกิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนตําบลโปงแดง ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
แผนงานการศึกษา    งานศึกษาไมกําหนดระดับ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 115
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกัน  ควบคุมโรคติดตอและรักษาพยาบาล  กรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิค  19  (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID))

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นโครงการป้องกัน ควบคุมโครงการป้องกัน ควบคุม
โรคติดตอและรักษาพยาบาล กรณีติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 
ลว.12 มกราคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 
ลว.31 สิงหาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 
ลว10 เมษายน 2561
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานสาธารณสุข    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)  หน้า  134
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โครงการรณรงคควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาเคมี คาแรง น้ํามัน และ
คาน้ํามันผสมในการฉีดพนยุงลาย ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535และหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานสาธารณสุข    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)   หน้า  134
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โครงการรณรงคควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการรณรงคควบคุมและ
ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558
5) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานสาธารณสุข    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)   หน้า  134
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1)  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ   ด้านสาธารณสุข จํานวน 8 หมูบ้าน ให้กับ
คณะกรรมการหมูบ้าน 8 หมูบ้าน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานสาธารณสุข    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 250,000 บาท

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

1)  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลโปงแดง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมอบรมปรับปรุง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลโปงแดง  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)  หน้า  116 
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2)  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้พิการตําบลโปงแดง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมอบรมปรับปรุง
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
ตําบลโปงแดง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)  หน้า  118
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3)  โครงการวันผู้สูงอายุประจําตําบลโปงแดง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสนับสนุน
สุขภาพผู้สูงอายุ  
ในตําบล  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)    หน้า  117
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4)  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลด้าน
สุขภาพคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการภายในตําบลโปงแดง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลด้านสุขภาพคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุและผู้พิการภายในตําบลโปงแดง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)   หน้า  119

วันที่พิมพ : 7/12/2565  09:21:05 หน้า : 89/122



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช
ไฟฟ้า เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซ
ลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานเคหะและชุมชน    งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (คากําจัดขยะ) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ  ในการกําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล     
คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานเคหะและชุมชน    งานกําจัดชยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537            
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครอง        
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)   หน้า  135
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โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตําบลโปงแดง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตําบล
โปงแดง เพื่อสงเสริมความเสมอภาคความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537            
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครอง        
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)   หน้า  140
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โครงการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ ใน
ตําบลโปงแดง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537            
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครอง        
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)   หน้า  143
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 152,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 152,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 152,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)  โครงการจัดการแขงขันกีฬา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน ฯลฯ เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถ้วย
รางวัล คาเงิน รางวัล คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2543 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.3/ว 2726 
ลว.4 ธันวาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 121
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2)  โครงการจัดสงนักกีฬาเข้าแขงขัน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดสงนักกีฬาเข้าแขงขัน ฯลฯ
 เชน คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก คาอุปกรณ
การกีฬาหรือชุดนักกีฬา ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2543
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 122

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

2)  โครงการจัดกิจกรรมออกพรรษา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้ตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2543
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 111
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3)  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้ตาง ๆ ในการจัดงานลอยกระทง ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2543
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 111

วันที่พิมพ : 7/12/2565  09:21:05 หน้า : 97/122



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,404,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,546,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,546,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,237,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1.เงินเดือนตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง
2.เงินเดือนตําแหนงนายชางโยธา
3.เงินเดือนตําแหนงนายชางโยธา    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา  เงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 5) และประกาศ/หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ    และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น       (ฉบับที่ 6) และประกาศ/หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 266,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างสําหรับลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจํา จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) และ
ประกาศ/หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน รวม 858,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 293,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บปวย
นอก เวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย), เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป), คา
ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน
การเลือกตั้ง, เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว, เงิน
คาตอบ แทนคณะกรรมการการดําเนินการคัดเลือกพนักงานสวน
ตําบลเพื่อดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นและคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปปัจจุบัน  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพื่อเป็นคาใช้จายให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล,พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกราชการและวันหยุดราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พ.ศ. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน,คาเชาซื้อ สําหรับพนักงานสวนตําบล ที่มี
สิทธิ์ได้รับคาเชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิ์ได้รับ เชน ผู้
บริหาร ฯ, พนักงานสวนตําบล ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
2) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รวม 445,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คาระวาง ระบรรทุก, คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจ้างเหงาโฆษณาและเผยแพร ขาวทางวิทยุ-กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ), คาจัดทําแผนผ้า
ประชาสัมพันธ เพื่อรงณรงค เผยแพรและสร้างความตระหนัก
ตาง ๆ ตามนโยบาย คําสั่ง หรือหนังสือการ ซึ่งอยูในความรับผิด
ชอบและอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล, คา
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ธรรมเนียมตาง ๆ,คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา, คา
จ้างเหมาบริการตาง ๆ(คาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างแบกหามสัมภาระ คาบริการ
กําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบและคาซอมแซมทรัพยสิน เป็น
ต้น), คาติดตั้งไฟฟ้า,คาติดตั้งประปา,คาติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ,คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร
เน็ต เชน คาบริการพื้นที่ เว็บไซต,คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจ้างผู้ให้
บริการงานจ้างออกหรือควบคุมงานกอสร้างและรายจายอื่น ๆ ที่
อยูในประเภทรายจายนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว.1
 กุมภาพันธ 2562 
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําป  ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
นอกราชอาณาจักร
ของพนักงานสวนตําบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต
. ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
หรือผู้มีสิทธิ์เบิกจาย เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการ
ใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

คาลงทะเบียนในการวฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน การฝึกอบรมประชุมสัมมนาตาง ๆ 
(ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ) หรือคาใช้จายทํานองเดียว
กันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจายของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
และพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือที่สามารถเบิก
จายในประเภทรายจายนี้ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ        ที่เกี่ยว
ข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมา ทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร ตรายาง หมึก กาว ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด แฟ้ม คลิป ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง แม
แรง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจรยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู  หัว
เทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ  หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 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
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

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 รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลเครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ
 ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานก่อสร้าง รวม 3,897,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป วัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถส้วม อาง
ล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่ง
ร้าน น้ํามันทาไม้ 
ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย สําเร็จรูป อินหรือ
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสีตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ฯลฯ หรือตามประเภทสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
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งบลงทุน รวม 3,817,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,817,300 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองกระสา - หนอง
แวง  ชวงที่  1  หมูที่  3  บ้านน้ําฉา

จํานวน 206,700 บาท

เทคอนกรีต  ขนาดกว้าง   5.00  เมตร    หนา  0.15
  เมตร   ระยะทาง  63 เมตร  รวมพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 315
 ตารางเมตรกอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น จังหวัดนครราชสีมา  คาระดับ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน ให้อยูในดุลยพินิจของชางผู้ควบคุมงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า  53  ข้อ  24

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หน้าโรงสีตาหวัง   หมูที่  
8  บ้านน้ําฉาสายชล

จํานวน 88,300 บาท

กอสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00  เมตร   หนา 0.15
 เมตร  ระยะทาง 28  เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 112
  ตารางเมตร กอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา คาระดับ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน ให้อยูในดุลยพินิจของชางผู้ควบคุมงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)    หน้า  60
    ข้อ   45  

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักถนน  อบจ.  - 
บ้านโกรกกระหาด  หมูที่  4

จํานวน 398,200 บาท

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร หนา 0.15
 เมตร รวมพื้นที่ไมน้อยกวา 600 ตร.ม. กอสร้างตามแบบแปลน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา คา
ระดับ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ให้อยูในดุลยพินิจ
ของชางผู้ควบคุมงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า  62  ข้อ  49
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โครงการกอสร้างถนนดิน  สายนาน้อย  สวนตาเสนห   หมูที่  8  
บ้านน้ําฉาสายชล

จํานวน 110,700 บาท

ถนนดิน  ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  ถมดินหนา 0.15  เมตร  ระยะ
ทาง 700 เมตร  รวมพื้นที่ไมน้อยกวา  2,100  ตารางเมตร กอ
สร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา คาระดับ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานให้อยู
ในดุลยพินิจของชางผู้ควบคุมงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)     หน้า  60   ข้อ  43

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลตคอนกรีต  สาย
หนองมวง-นิคมสหกรณขามทะเลสอ  หมูที่  5

จํานวน 241,000 บาท

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา 600 ตร.ม. กอสร้างตามแบบแปลนและราย
ละเอียดขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง คาระดับ ปัญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงาน ให้อยูในดุลยพินิจของชางผู้ควบ
คุมงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า  85  หน้า  74

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  ซอยข้าง รพ.สต. - รร.โปงแดง  หมูที่ 
 6  บ้านโปงบูรพา

จํานวน 105,300 บาท

ถนนหินคลุก  ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  หนา 0.10  เมตร  ระยะ
ทาง   300  เมตร    รวมพื้นที่ไมน้อยกวา  900 ตารางเมตร กอ
สร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา คาระดับ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ให้
อยูในดุลยพินิจของชางผู้ควบคุมงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า  49  ข้อ  10  
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  ซอยบ้านน้าพยุง - คลองน้อย   หมูที่  
6   บ้านโปงบูรพา

จํานวน 63,200 บาท

ถนนหินคลุก  ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  หนา 0.10  เมตร  ระยะ
ทาง  180  เมตร    รวมพื้นที่ไมน้อยกวา  540  ตารางเมตร กอ
สร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา คาระดับ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ให้
อยูในดุลยพินิจของชางผู้ควบคุมงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า  46  ข้อ  2

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  สายชาญชัย – แคนดี้ หมูที่ 7 
บ้านโปงสุริยา

จํานวน 153,300 บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร  
พร้อมบดอัดแนน กอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
จังหวัดนครราชสีมา คาระดับ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนิน
งาน 
ให้อยูในดุลยพินิจของชางผู้ควบคุมงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า  80  ข้อ  101
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  สายเหมืองกลาง - หัวนาตาแบน  หมู
ที่  1  บ้านโปงแดง

จํานวน 400,800 บาท

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   ระยะทาง 840
 เมตร
รวมพื้นที่ไมน้อยกวา  2,520 ตารางเมตร
กอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา
คาระดับ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ให้อยูในดุลยพินิจ
ของชาง
ผู้ควบคุมงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า  51  ข้อ  17

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก ซอยตาออน หมูที่ 7 บ้านโปงสุริยา จํานวน 158,400 บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 187 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร 
พร้อมบดอัดแนน กอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
จังหวัดนครราชสีมา คาระดับ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนิน
งาน 
ให้อยูในดุลยพินิจของชางผู้ควบคุมงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า  80  ข้อ  102

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายสระอีตุน-บ้านตาจวบ หมูที่ 7 จํานวน 282,000 บาท

ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาวประมาณ 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร พร้อมบดอัดแนน   กอสร้างตามแบบแปลนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา คาระดับ ปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน ให้อยูในดุลยพินิจของชางผู้ควบคุม
งาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)    หน้า  79    ข้อ  99
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก หัวนาตาปุ๊ก - ทอตาลอย  ชวงที่ 2   
หมูที่  6   บ้านโปงบูรพา

จํานวน 231,700 บาท

ถนนหินคลุก  ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  หนา 0.10  เมตร  ระยะ
ทาง  660  เมตร  รวมพื้นที่ไมน้อยกวา  1,980  ตารางเมตร กอ
สร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา คาระดับ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ให้
อยูในดุลยพินิจของชางผู้ควบคุมงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า  46  ข้อ  3

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายกลาง-ปากอาว หมูที่ 7 บ้านโปง
สุริยา

จํานวน 408,700 บาท

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 666 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร พร้อมบดอัดแนน กอสร้างตามแบบแปลนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมาคาระดับ ปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน ให้อยูในดุลยพินิจของชางผู้ควบคุม
งาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)    หน้า  78
     ข้อ    95  

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายหลักต่ํา-คลองสะพาน  หมูที่  2  
บ้านโนน

จํานวน 319,600 บาท

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 608 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร
กอสร้างตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา
คาระดับ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ให้อยูในดุลยพินิจ
ของ
ชางผู้ควบคุมงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า  69  ข้อ  69
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โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนน  หมูที่  2 จํานวน 90,900 บาท

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร กอสร้าง
ตามแบบแปลนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา คาระดับ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานให้อยู
ในดุลยพินิจของชางผู้ควบคุมงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า  68  ข้อ  68

โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวางโซลาเซลภายในหมูบ้านหนองมวง  
หมูที่  5

จํานวน 159,000 บาท

จํานวน 14 ชุด ขนาด 200 วัตต พร้อมฐาน ค.ส.ล. และเสา
เหล็ก ศก. 2.5 นิ้ว 
พร้อมติดตั้ง กอสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดขององคการ
บริหารสวน
ตําบลโปงแดง คาระดับ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ให้
อยูในดุลยพินิจของชางผู้ควบคุมงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า  84   ข้อ  1

โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารศาลา 3-8 เป็นแผนเมทัลซีส พร้อม
ทาสีกันสนิมโครงสร้าง  หมูที่  3  บ้านน้ําฉา

จํานวน 399,500 บาท

ขนาดอาคาร  ขนาดกว้าง  14.00  เมตร    ยาว  24.00
  เมตร   รวมพื้นที่ใช้งาน  336  ตารางเมตร กอสร้างตามแบบ
แปลนและรายละเอียดขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง คา
ระดับ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ให้อยูในดุลยพินิจ
ของชางผู้ควบคุมงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า  95  ข้อ  1 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 25,000 บาท

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

โครงการกําจัดผักตบชวา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกําจัดผักตบชวา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)   หน้า  155
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โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน  ระดับ
ชุมชนและระดับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)   หน้า  144

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

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร   
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ
พื้นที่สีเขียว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานการเกษตร   งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)   หน้า  146

วันที่พิมพ : 7/12/2565  09:21:05 หน้า : 121/122



โครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (รณรงคลดปริมาณขยะ) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคลดปริมาณขยะใน
ชุมชน,โรงเรียน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  จนท.ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
แผนงานการเกษตร   งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)   หน้า  154
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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

62,500

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,990,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,820,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจ่าย 309,965

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

366,000

1)  เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

100,000

2)  เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

2,500

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

514,080

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

62,500

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,990,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,820,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจ่าย 309,965

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

366,000

1)  เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

100,000

2)  เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

2,500

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

514,080
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

42,120

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

849,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

5,876,000 1,175,280

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

10,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 309,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,022,000 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

108,000 12,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

672,000 60,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

42,120

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

849,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

1,237,800 8,289,080

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

10,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 252,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 266,760 575,760

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,130,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

120,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

200,000 932,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 5,000

ค่าเช่าบ้าน 390,000 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

76,000 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 630,000 125,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000 1,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกันและรักษาที่
สาธารณประโยชน์

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000 498,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

40,000 121,000

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,000 770,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

16,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกันและรักษาที่
สาธารณประโยชน์

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

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

60,000 10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

85,000 10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

20,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

20,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์พระบรม
ราขินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

70,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

95,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

20,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

20,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์พระบรม
ราขินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

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

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธา
พิมลลักษณ  พระบรม
ราชินี

5,000

โครงการดําเนินการตาม
โครงการอันเป็นแนว
นโยบายรัฐบาล

10,000

โครงการน้อมรําลึกเนื่อง
ในวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช  บรมนาถ
พิตร  วันชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ

10,000

โครงการน้อมรําลึกเนื่อง
ในโอกาสวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร

5,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้าน  ตําบล

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธา
พิมลลักษณ  พระบรม
ราชินี

5,000

โครงการดําเนินการตาม
โครงการอันเป็นแนว
นโยบายรัฐบาล

10,000

โครงการน้อมรําลึกเนื่อง
ในวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช  บรมนาถ
พิตร  วันชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ

10,000

โครงการน้อมรําลึกเนื่อง
ในโอกาสวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร

5,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้าน  ตําบล

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันแก่เจ้า
หน้าที่,สมาชิกสภา,อบต
.โป่งแดง,ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป

10,000

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

130,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
 จริยธรรม

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 80,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ

40,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและอัคคีภัย

40,000

โครงการฝึกอบรม  อป
พร.  ในตําบลโป่งแดง

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันแก่เจ้า
หน้าที่,สมาชิกสภา,อบต
.โป่งแดง,ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป

10,000

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

130,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
 จริยธรรม

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 400,000 680,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ

40,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและอัคคีภัย

40,000

โครงการฝึกอบรม  อป
พร.  ในตําบลโป่งแดง

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

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ

15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

30,000

2)  โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

5,000

3)  โครงการจัดกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรม

15,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยใน  ศพด
.  อบต.โป่งแดง

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

42,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ

15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

30,000

2)  โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

5,000

3)  โครงการจัดกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรม

15,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยใน  ศพด
.  อบต.โป่งแดง

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

42,500
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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 (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

28,250

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน)

128,625

โครงการป้องกัน  ควบ
คุมโรคติดต่อและรักษา
พยาบาล  กรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
 หรือโรคโควิค  19  
(Coronavirus Disease 
2019 (COVID))

20,000

โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

100,000

โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และแมว

40,000

วันที่พิมพ์ : 7/12/2565  09:21:50 หน้า : 15/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

28,250

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน)

128,625

โครงการป้องกัน  ควบ
คุมโรคติดต่อและรักษา
พยาบาล  กรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
 หรือโรคโควิค  19  
(Coronavirus Disease 
2019 (COVID))

20,000

โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

100,000

โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และแมว

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

1)  โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลโป่งแดง

100,000

2)  โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
ตําบลโป่งแดง

20,000

3)  โครงการวันผู้สูงอายุ
ประจําตําบลโป่งแดง

30,000

4)  โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
ด้านสุขภาพคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุและผู้
พิการภายในตําบลโป่ง
แดง

100,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  (ค่ากําจัดขยะ)

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวตําบลโป่งแดง

10,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1)  โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลโป่งแดง

100,000

2)  โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
ตําบลโป่งแดง

20,000

3)  โครงการวันผู้สูงอายุ
ประจําตําบลโป่งแดง

30,000

4)  โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
ด้านสุขภาพคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุและผู้
พิการภายในตําบลโป่ง
แดง

100,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  (ค่ากําจัดขยะ)

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวตําบลโป่งแดง

10,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ

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

1)  โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา

2)  โครงการจัดกิจกรรม
ออกพรรษา

2)  โครงการจัดส่งนัก
กีฬาเข้าแข่งขัน

3)  โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรหรือนอกราช
อาณาจักร

ค่าลงทะเบียนในการ
วฝึกอบรม

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา

โครงการท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สี
เขียว

โครงการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน  ระดับ
ชุมชนและระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1)  โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา

150,000 150,000

2)  โครงการจัดกิจกรรม
ออกพรรษา

40,000 40,000

2)  โครงการจัดส่งนัก
กีฬาเข้าแข่งขัน

2,000 2,000

3)  โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรหรือนอกราช
อาณาจักร

15,000 15,000

ค่าลงทะเบียนในการ
วฝึกอบรม

15,000 15,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา

10,000 10,000

โครงการท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สี
เขียว

10,000 10,000

โครงการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน  ระดับ
ชุมชนและระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 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

โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  (รณรงค์ลด
ปริมาณขยะ)

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 180,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 5,000 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 587,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 124,000 20,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 200,000 15,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 10,000 3,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 42,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000 8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  (รณรงค์ลด
ปริมาณขยะ)

30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 230,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 165,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 627,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000 260,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 20,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 159,000

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 215,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 13,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 42,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

28,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน  หุ้มหนัง 
 PVC  ปรับ  ขึ้นลงได้  
จํานวน  3  ตัว

6,000

เครื่องปรับอากาศ  แบบ
แยกส่วน

81,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  All 
 In  One

46,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 10,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง

27,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน  หุ้มหนัง 
 PVC  ปรับ  ขึ้นลงได้  
จํานวน  3  ตัว

6,000

เครื่องปรับอากาศ  แบบ
แยกส่วน

81,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  All 
 In  One

46,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 10,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง

27,900
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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

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดทําป้ายบอก
ทางป้ายประชาสัมพันธ์
โคราชจีโอพาร์ค

30,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองกระสา - 
หนองแวง  ช่วงที่  1  
หมู่ที่  3  บ้านน้ําฉ่า

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หน้าโรงสีตาหวัง   หมู่ที่ 
 8  บ้านน้ําฉ่าสายชล

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลักถนน  อบจ.  - บ้าน
โกรกกระหาด  หมู่ที่  4

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน  สายนาน้อย  สวน
ตาเสน่ห์   หมู่ที่  8  
บ้านน้ําฉ่าสายชล

วันที่พิมพ์ : 7/12/2565  09:21:51 หน้า : 25/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดทําป้ายบอก
ทางป้ายประชาสัมพันธ์
โคราชจีโอพาร์ค

30,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองกระสา - 
หนองแวง  ช่วงที่  1  
หมู่ที่  3  บ้านน้ําฉ่า

206,700 206,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หน้าโรงสีตาหวัง   หมู่ที่ 
 8  บ้านน้ําฉ่าสายชล

88,300 88,300

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลักถนน  อบจ.  - บ้าน
โกรกกระหาด  หมู่ที่  4

398,200 398,200

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน  สายนาน้อย  สวน
ตาเสน่ห์   หมู่ที่  8  
บ้านน้ําฉ่าสายชล

110,700 110,700
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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
ลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต  สาย
หนองม่วง-นิคมสหกรณ์
ขามทะเลสอ  หมู่ที่  5

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  ซอยข้าง รพ
.สต. - รร.โป่งแดง  หมู่
ที่  6  บ้านโป่งบูรพา

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  ซอยบ้านน้า
พยุง - คลองน้อย   หมู่
ที่  6   บ้านโป่งบูรพา

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  สายชาญชัย – 
แคนดี้ หมู่ที่ 7 บ้านโป่ง
สุริยา

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  สายเหมือง
กลาง - หัวนาตาแบน  
หมู่ที่  1  บ้านโป่งแดง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ซอยตาอ่อน 
หมู่ที่ 7 บ้านโป่งสุริยา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต  สาย
หนองม่วง-นิคมสหกรณ์
ขามทะเลสอ  หมู่ที่  5

241,000 241,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  ซอยข้าง รพ
.สต. - รร.โป่งแดง  หมู่
ที่  6  บ้านโป่งบูรพา

105,300 105,300

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  ซอยบ้านน้า
พยุง - คลองน้อย   หมู่
ที่  6   บ้านโป่งบูรพา

63,200 63,200

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  สายชาญชัย – 
แคนดี้ หมู่ที่ 7 บ้านโป่ง
สุริยา

153,300 153,300

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  สายเหมือง
กลาง - หัวนาตาแบน  
หมู่ที่  1  บ้านโป่งแดง

400,800 400,800

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ซอยตาอ่อน 
หมู่ที่ 7 บ้านโป่งสุริยา

158,400 158,400

วันที่พิมพ์ : 7/12/2565  09:21:51 หน้า : 28/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายสระอี
ตุ่น-บ้านตาจวบ หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หัวนาตาปุ๊ก - 
ท่อตาลอย  ช่วงที่ 2   
หมู่ที่  6   บ้านโป่ง
บูรพา

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายกลาง-ปาก
อ่าว หมู่ที่ 7 บ้านโป่ง
สุริยา

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายหลัก
ต่ํา-คลองสะพาน  หมู่ที่  
2  บ้านโนน

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนน  หมู่ที่  2

โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่างโซล่าเซลภาย
ในหมู่บ้านหนองม่วง  
หมู่ที่  5
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายสระอี
ตุ่น-บ้านตาจวบ หมู่ที่ 7

282,000 282,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หัวนาตาปุ๊ก - 
ท่อตาลอย  ช่วงที่ 2   
หมู่ที่  6   บ้านโป่ง
บูรพา

231,700 231,700

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายกลาง-ปาก
อ่าว หมู่ที่ 7 บ้านโป่ง
สุริยา

408,700 408,700

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายหลัก
ต่ํา-คลองสะพาน  หมู่ที่  
2  บ้านโนน

319,600 319,600

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนน  หมู่ที่  2

90,900 90,900

โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่างโซล่าเซลภาย
ในหมู่บ้านหนองม่วง  
หมู่ที่  5

159,000 159,000
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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

โครงการเปลี่ยนหลังคา
อาคารศาลา 3-8 เป็น
แผ่นเมทัลซีส พร้อมทาสี
กันสนิมโครงสร้าง  หมู่
ที่  3  บ้านน้ําฉ่า

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่งแดงน้ําฉ่า
สามัคคี  (สพฐ)

504,000

2)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนน  (สพฐ.)

315,000

3)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโกรกกระหาด  
(สพฐ.)

231,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1)  อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน

160,000

รวม 12,862,965 12,769,620 225,000 3,688,555 320,000 250,000 250,000 70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเปลี่ยนหลังคา
อาคารศาลา 3-8 เป็น
แผ่นเมทัลซีส พร้อมทาสี
กันสนิมโครงสร้าง  หมู่
ที่  3  บ้านน้ําฉ่า

399,500 399,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่งแดงน้ําฉ่า
สามัคคี  (สพฐ)

504,000

2)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนน  (สพฐ.)

315,000

3)  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโกรกกระหาด  
(สพฐ.)

231,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1)  อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน

160,000

รวม 197,000 6,301,860 65,000 37,000,000
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