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องคการบริหารสวนตําบลเปาะ
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หมูที่   12  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล เปาะ
  เขต/อําเภอ บึงบูรพ  จังหวัดศรีสะเกษ  33220

พื้นที่ 30.13 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,363 คน
ชาย 2,182 คน

หญิง 2,181 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลเปาะ
อําเภอบึงบูรพ  จังหวัดศรีสะเกษ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปาะ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเปาะ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปาะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลเปาะ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 11,749,778.96 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 37,047,943.71 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,690,720.83 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 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 33,356,711.08 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 22,405.35 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 12,906.64 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 28,088.74 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 334,738.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,501,634.57 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 17,456,937.78 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 14,390,568.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 32,614,073.08 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 10,454,015.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,253,762.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,326,797.40 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,777,283.62 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,802,215.06 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 14,390,568.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเปาะ
อําเภอบึงบูรพ  จังหวัดศรีสะเกษ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 22,405.35 81,200.00 95,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

12,906.64 47,200.00 28,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 28,088.74 55,000.00 59,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 334,738.00 336,000.00 206,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 398,138.73 519,400.00 388,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,501,634.57 17,217,600.00 18,286,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,501,634.57 17,217,600.00 18,286,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 17,456,937.78 17,963,000.00 18,026,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

17,456,937.78 17,963,000.00 18,026,000.00

รวม 33,356,711.08 35,700,000.00 36,700,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเปาะ
อําเภอบึงบูรพ  จังหวัดศรีสะเกษ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,454,015.00 11,242,296.00 11,598,841.00

งบบุคลากร 12,253,762.00 14,731,116.00 14,590,200.00

งบดําเนินงาน 5,326,797.40 5,648,688.00 4,954,659.00

งบลงทุน 2,777,283.62 2,627,700.00 3,740,700.00

งบเงินอุดหนุน 1,802,215.06 1,450,200.00 1,815,600.00

รวมจายจากงบประมาณ 32,614,073.08 35,700,000.00 36,700,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลเปาะ

อําเภอบึงบูรพ  จังหวัดศรีสะเกษ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลเปาะ
อําเภอบึงบูรพ  จังหวัดศรีสะเกษ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,676,578

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 599,920

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,174,441

แผนงานสาธารณสุข 318,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 25,000

แผนงานเคหะและชุมชน 310,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 832,860

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 135,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,812,560

แผนงานการเกษตร 216,800

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,598,841

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,700,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลเปาะ
อําเภอบึงบูรพ  จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,598,841 11,598,841
    งบกลาง 11,598,841 11,598,841

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,464,800 2,066,940 355,320 7,887,060
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 0 0 1,879,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,584,880 2,066,940 355,320 6,007,140

งบดําเนินงาน 1,781,518 785,000 0 2,566,518
    คาตอบแทน 294,000 463,000 0 757,000

    คาใช้สอย 841,018 164,000 0 1,005,018

    คาวัสดุ 357,000 155,000 0 512,000

    คาสาธารณูปโภค 289,500 3,000 0 292,500

งบลงทุน 162,000 0 26,000 188,000
    คาครุภัณฑ 162,000 0 26,000 188,000

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

รวม 7,443,318 2,851,940 381,320 10,676,578

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 394,920 0 394,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 394,920 0 394,920

งบดําเนินงาน 100,000 80,000 180,000
    คาตอบแทน 75,000 0 75,000

    คาใช้สอย 5,000 80,000 85,000

    คาวัสดุ 20,000 0 20,000

งบลงทุน 25,000 0 25,000
    คาครุภัณฑ 25,000 0 25,000

รวม 519,920 80,000 599,920

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,477,740 2,322,960 3,800,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,477,740 2,322,960 3,800,700

งบดําเนินงาน 345,500 1,007,641 1,353,141
    คาตอบแทน 65,000 0 65,000

    คาใช้สอย 208,000 408,530 616,530

    คาวัสดุ 72,500 579,111 651,611

    คาสาธารณูปโภค 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,020,600 1,020,600
    เงินอุดหนุน 0 1,020,600 1,020,600

รวม 1,823,240 4,351,201 6,174,441

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 78,000 78,000
    คาใช้สอย 30,000 30,000

    คาวัสดุ 48,000 48,000

งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000
    เงินอุดหนุน 240,000 240,000

รวม 318,000 318,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

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

รวม 25,000 25,000

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 0 10,000 10,000
    คาใช้สอย 0 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 300,000 0 300,000
    เงินอุดหนุน 300,000 0 300,000

รวม 300,000 10,000 310,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 637,860 0 637,860
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 637,860 0 637,860

งบดําเนินงาน 0 95,000 95,000
    คาใช้สอย 0 95,000 95,000

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

รวม 637,860 195,000 832,860

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 15,000 15,000
    คาใช้สอย 15,000 15,000

งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000
    เงินอุดหนุน 120,000 120,000

รวม 135,000 135,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,666,860 0 1,666,860
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,666,860 0 1,666,860

งบดําเนินงาน 618,000 0 618,000
    คาตอบแทน 110,000 0 110,000

    คาใช้สอย 238,000 0 238,000

    คาวัสดุ 270,000 0 270,000

งบลงทุน 0 3,527,700 3,527,700
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 3,527,700 3,527,700

รวม 2,284,860 3,527,700 5,812,560

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 202,800 202,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 202,800 202,800

งบดําเนินงาน 14,000 14,000
    คาใช้สอย 4,000 4,000

    คาวัสดุ 10,000 10,000

รวม 216,800 216,800

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,676,578

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 599,920

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,174,441

แผนงานสาธารณสุข 318,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 25,000

แผนงานเคหะและชุมชน 310,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 832,860

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 135,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,812,560

แผนงานการเกษตร 216,800

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,598,841

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,700,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบํญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลเปาะ และ
โดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารสวนตําบลเปาะ

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 36,700,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลเปาะ
อําเภอบึงบูรพ  จังหวัดศรีสะเกษ



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลเปาะปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลเปาะมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายถวิล  ชิณพันธ์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลเปาะ

อนุมัติ

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

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

ตําแหนง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลเปาะ

อําเภอบึงบูรพ  จังหวัดศรีสะเกษ
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6,379.23 6,988.35 65,000.00 30.77 % 85,000.00
     ภาษีป้าย 6,500.00 15,377.00 16,000.00 -37.50 % 10,000.00
     อากรการฆาสัตว 50.00 40.00 200.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 12,929.23 22,405.35 81,200.00 95,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,910.90 1,425.90 2,000.00 50.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 43.50 236.93 200.00 1,400.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 900.00 850.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 6,000.00 33.33 % 8,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 35,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

26,100.00 3,600.00 36,000.00 -72.22 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,097.79 793.81 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 75.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 15.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 6,000.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 65,142.19 12,906.64 47,200.00 28,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 4,087.00 4,234.00 5,000.00 40.00 % 7,000.00
     ดอกเบี้ย 38,613.46 23,854.74 50,000.00 4.00 % 52,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 42,700.46 28,088.74 55,000.00 59,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 331,000.00 331,000.00 -39.58 % 200,000.00
     คาขายแบบพิมพและคําร้อง 530.00 138.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 1,970.00 3,600.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 900.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,400.00 334,738.00 336,000.00 206,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 255,333.06 267,199.47 600,000.00 23.33 % 740,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,627,895.19 9,633,710.62 9,980,000.00 1.70 % 10,150,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,588,239.52 1,792,056.11 1,887,600.00 10.99 % 2,095,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 22,893.48 20,201.48 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,334,648.80 3,558,281.00 4,200,000.00 11.90 % 4,700,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 0.00 110.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 29,548.27 31,544.99 65,000.00 30.77 % 85,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 29,684.22 19,614.90 60,000.00 41.67 % 85,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

232,347.00 138,476.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 1,560.00 40,440.00 45,000.00 11.11 % 50,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,122,149.54 15,501,634.57 17,217,600.00 18,286,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 16,982,412.00 17,456,937.78 17,963,000.00 0.35 % 18,026,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 16,982,412.00 17,456,937.78 17,963,000.00 18,026,000.00
รวมทุกหมวด 31,228,733.42 33,356,711.08 35,700,000.00 36,700,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเปาะ

อําเภอบึงบูรพ  จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,700,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 95,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 85,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดการณจากรายรับ
จริงของปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 28,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 8,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

-ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 59,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 7,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา
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ดอกเบี้ย จํานวน 52,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 206,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 2,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา

คาขายแบบพิมพและคําร้อง จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 3,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,286,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 740,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,150,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,095,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 80,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,700,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 85,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 85,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 26/12/2565  09:42:50 หน้า : 2/3



คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 300,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 18,026,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,026,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 164,826 131,412 210,708 6.19 % 223,761

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,474 8,060 9,427 6.08 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,983,500 7,193,700 7,825,200 4.66 % 8,190,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,520,800 2,430,000 2,409,600 -1.99 % 2,361,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 36,000 36,000 -16.67 % 30,000

เงินสํารองจาย 7,880 232,108 300,000 0 % 300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลเปาะ

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

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สปสช.)
-เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ตามกฎหมายวาด้วยหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นเพื่อสมทบเข้ากองทุน พ.ศ
.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ
.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563

0 0 0 100 % 80,000

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

80,000 80,000 80,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 354,740 5.28 % 373,480

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

164,600 342,735 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 7,648 161.51 % 20,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมงบกลาง 9,965,080 10,454,015 11,243,323 11,598,841
รวมงบกลาง 9,965,080 10,454,015 11,243,323 11,598,841
รวมงบกลาง 9,965,080 10,454,015 11,243,323 11,598,841

รวมแผนงานงบกลาง 9,965,080 10,454,015 11,243,323 11,598,841
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

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

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,145,600 2,145,600 1,177,710 1.49 % 1,195,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,830,320 2,830,320 1,862,430 1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,152,200 2,083,280 2,509,733 -4.27 % 2,402,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 84,000 84,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 841,961 1,154,220 1,188,476 -24.24 % 900,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 85,981 110,506 96,914 -25.71 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,248,142 3,516,006 4,005,123 3,584,880
รวมงบบุคลากร 6,078,462 6,346,326 5,867,553 5,464,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 427,680 -44.35 % 238,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,880 0 30,000 -33.33 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 30,000 72,000 -50 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,400 8,250 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 9,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 13,280 38,250 538,680 294,000
ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ
-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อขอรับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป แกพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่  28  ธันวาคม  2559

0 0 0 100 % 30,000

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรายเดือน 
เชน คาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ ฯลฯ

38,500 42,000 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เชน 
จ้างเหมาดูแลสวนหยอม ดูแลต้นไม้บริเวณ
สํานักงาน อบต. คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาจัดทําปายประชาสัมพันธ์ตาง ๆ 
ฯลฯ

204,800 96,520 145,543 29.87 % 189,018

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนอบรม
สัมนาตาง ๆของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง

124,180 94,200 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 15,280 12,600 15,000 0 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา
จ ในสวนภูมิภาคและองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

3,300 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พศ2537 และแก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครอง
สวท้องถิ่น พ.ศ.2542
-

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริยฺ์
-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยฺ์ 
ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จาย
ในการตกแตงและจัดสถานที่ คาใช้จายใน
การจัดงาน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนการ
กระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542

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

โครงการอบรมสงเสริมการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมสง
เสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ คาเครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคา
ใช้จายอื่น ๆที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 298  ลําดับที่ 17

0 0 0 100 % 10,000

-เพื่อจายเป็นคาจัดทําพวงมาลา ชอดอกไม้ 
ในงานรัฐพิธี ตาง ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

0 0 0 100 % 5,000

-เพื่อจายเป็นคาจัดทําพวงมาลา ชอดอกไม้ 
ในงานรัฐพิธีตาง ๆ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565

1,800 2,000 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการของผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง ทั้งในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 0 20,000 -100 % 0

-เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เชน 
คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก 
ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555

87,584 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เชน 
คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่
พักฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

0 67,306 265,000 -62.26 % 100,000

เพื่อใช้จายตามโครงการปองกันและระงับ
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เชน คา
วัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ

0 111,310 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เพื่อใช้จายตามโครงการปองกันและระงับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามและจัดตั้งสถานที่พักคอย
สําหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ระหวางรอรับการรักษาในสถานพยาบาล

0 145,399 0 0 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ Big 
Clenning ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอย จังหวัดสะอาด  ประจําป  2562 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

0 0 5,000 -100 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกต้นไม้
ในวันวิสาขบูชา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565

300 0 0 0 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง  ผู้นําชุมชน และประชาชนในเขต อบต
.
-เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  295  ลําดับที่  15

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

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงค์
สร้างจิตสํานึกและการสงเสริม การทิ้ง การ
คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 
ตุลาคม 2560

1,380 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอบึงบูรพ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2566
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ดวนที่
สุด ที่ ศก 0023.3/ว 982 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอบึงบูรพ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2563
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 
22  กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
-ตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ดวนที่สุด ที่ 
ศก 0023.3/ว 982 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

59,995 58,370 60,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมเพิ่ม
พูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอกสถาน
ที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง เชน คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมา
ยานพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร คาใช้จาย
อื่น ๆ ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

184,910 189,660 200,000 -100 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึก
อบรมสัมมนาตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

0 0 255,000 -60.78 % 100,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เชน คา
วัสดุ-อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

0 0 320,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 77,220 100,080 90,000 -11.11 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 799,249 919,445 1,442,543 841,018
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 243,533 199,786 120,000 -16.67 % 100,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4,800 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,960 10,000 10,000 20 % 12,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,440 83.82 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 21,350 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 65,768.83 65,405.25 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 3,000 66.67 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 144,015 70,210 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 489,426.83 345,401.25 383,440 357,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 184,783.4 178,097.59 262,560 -23.83 % 200,000

คาบริการโทรศัพท์ 7,776.76 7,734.23 8,400 -16.67 % 7,000

คาบริการไปรษณีย์ 12,445 0 500 0 % 500

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 90,079.2 89,079.2 100,000 -30 % 70,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 10,000 20 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 295,084.36 274,911.02 381,460 289,500
รวมงบดําเนินงาน 1,597,040.19 1,578,007.27 2,746,123 1,781,518

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

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถายเอกสาร
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  จํานวน 1 เครื่อง 
-ความเร็ว 30 แผนตอนาที ตามราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095     

  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2564

0 0 0 100 % 120,000

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกสํานักงานพร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 ชุด
ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
-มีความะเอียดของภาพสูงสุดไมน้อยกวา 
1,920x1,080 pixel หรือไมน้อยกวา 
2,073,600 pixel
-มีขนาดตัวรับภาพ ไมน้อยกวา 1/3 นิ้ว

0 0 5,700 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน (แบบ
มีล้อเลื่อน) จํานวน 27 ตัว (เป็นการจัดซื้อ
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยใช้ราคาสืบ
ตามท้องตลาด)

40,500 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน พร้อมติดตั้ง  (แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 
เครื่อง ๆละ  47,000 บาท

94,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงประจํา
ห้องประชุม  จํานวน 1 ชุด 0 99,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน (จอแสดงภาพไมน้อย 
กวา 19 นิ้ว) จํานวน  2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ  17,000 บาท รายละเอียดตามเกณ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม
-มีหนวยประมาณมวลผล (CPU) ไมน้อย
กวา 4 แกนหลัก
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU)   
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR  
หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด (SATA) หรือดี
กวาขนาดความจุไมน้อยกวา  1 TB 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564

0 0 0 100 % 34,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink  Tank Printer)
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์            (Ink  
Tank Printer)  จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 4,000 บาท รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ดังนี้
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink  Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 
1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับ
กระดาษ A4 ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที 
 (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอวินาที
-มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับ
กระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564

0 0 0 100 % 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ALL In One สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง
-มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU) ไมน้อย
กวา 4 แกนหลัก (4 core)
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB

23,000 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 
เครื่อง
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 2 แกนหลัก
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDA4 
หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 8 GB
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานคอมพิวเตอร์)

44,000 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล จอขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว มีหนวยประเมินผลกลาง (CPU) ไม
น้อยกวา 4 แกนหลัก มีหนวยความจําหลัก 
(RAM) ชนิด DDR3 (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)

22,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก จํานวน 2 เครื่อง
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 
1,200x1,200 DPI
-มีความเร็วในการพิมพ์ ไมน้อยกวา 10 
หน้าตอนาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

8,600 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 
1,200x1,200 DPI
-มีความเร็วในการพิมพ์ ไมน้อยกวา 28 
หน้าตอนาที (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

8,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 241,000 99,500 5,700 162,000
รวมงบลงทุน 241,000 99,500 5,700 162,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอบึงบูรพ์ 40,000 0 0 0 % 0

โครงการปองกันเฝาระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

5,000 5,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการพัฒนาระบบการจัดการปองกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ COVID-19 
(บ้าน 4 หลัง) อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ ปงบประมาณ พศ 2564

0 50,000 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการ
ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อดําเนิน
โครงการ ปองกันเฝาระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้าที่ 186 ลําดับที่ 4

0 0 5,000 -100 % 0

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการ
ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อดําเนิน
โครงการ ปองกันเฝาระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566
-2570) หน้าที่  186  ลําดับที่ 4

0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับปกครอง
อําเภอบึงบูรพ์ เพื่อดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจําป
พุทธศักราช 2566
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563                           
                             
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  186  ลําดับที่  4

0 0 0 100 % 10,000

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับปกครอง
อําเภอบึงบูรพ์ เพื่อดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง และวัน
แมแหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 2566
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 หน้าที่  186  หน้าที่  4

0 0 0 100 % 10,000
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-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับปกครอง
อําเภอบึงบูรพ์ เพื่อดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ์ ประจําป พุทธศักราช 
2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 186   ลําดับที่ 4

0 0 15,000 -100 % 0

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับปกครอง
อําเภอบึงบูรพ์ เพื่อดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ์ ประจําปพุทธศักราช 
2566
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  186  ลําดับที่  4

0 0 0 100 % 10,000
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-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับปกครอง
อําเภอบึงบูรพ์ เพื่อดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง และวัน
แมแหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 186 ลําดับที่ 4

0 0 10,000 -100 % 0

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับปกครอง
อําเภอบึบูรพ์ เพื่อดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจําป
พุทธศักราช 2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวด
 ้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2561-
2565 หน้าที่ 186 ลําดับที่ 4

0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,000 55,000 40,000 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 55,000 40,000 35,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,961,502.19 8,078,833.27 8,659,376 7,443,318
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 604,005 642,416 1,041,765 41.19 % 1,470,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

885 0 8,875 284 % 34,080

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 450,360 466,200 483,348 4.01 % 502,716

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 45,420 39,480 29,808 -41.95 % 17,304

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,100,670 1,148,096 1,605,796 2,066,940
รวมงบบุคลากร 1,100,670 1,148,096 1,605,796 2,066,940

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

333,200 339,550 400,000 -25 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,600 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 24,000 72,000 72,000 50 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,700 9,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 368,500 420,550 537,000 463,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปฎิบัติงานด้าน
ธุรการตลอดจนการจัดเก็บเอกสารการเบิก
จายตามเอกสารการเบิกจายตามหลักฐาน
การรับจายเงิน เพื่อให้การดําเนินงานด้าน
การรับ-จายเงินเป็นไปอยางสะดวก ถูกต้อง
และครบถ้วน รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 
สถิติ เอกสาร ใบสําคัญ และรายงานทาง
การเงิน และบัญชีตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
งายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลัก
ฐานสําคัญในการอ้างอิงการดําเนินการตาง 
ๆ ทางการเงินและบัญชี และงานอื่น ๆ ตาม
ที่ได้รับมอบหมาย

39,000 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เชน คาถายเอกสารคาเข้าปก
หนังสือ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจ้างจัดทํา
ปายประชาสัมพันธ์ หรือปายอื่น ๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

0 0 0 100 % 10,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

81,340 36,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการออกให้บริการรับชําระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีปาย
-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการออกให้
บริการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาษีปาย ได้แก คาปายประชาสัมพันธ์รับ
ภาษี เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-

0 0 0 100 % 4,000

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เชน 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

58,132 19,204 60,000 0 % 60,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึก
อบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

0 0 70,000 -14.29 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,330 18,060 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 183,802 73,864 160,000 164,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 167,219.9 734,900 400,000 -81.25 % 75,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 235,470 557,958 440,000 -81.82 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 402,689.9 1,292,858 840,000 155,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 2,342 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 2,342 5,000 3,000
รวมงบดําเนินงาน 954,991.9 1,789,614 1,542,000 785,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
(ระบบ Tnveter) ขนาด 18,000 บีทียู  
จํานวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและครุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

0 0 29,600 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 1 
เครื่อง 
-เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วในการพิมพ์สูง
สุดเพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-laas
-สามารถปรับระดับความหนา-บางได้
-มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 580 ตัว
อักษร/วินาที
(ตามราคาท้องตลาด)

0 0 39,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา  6 แกนหลัก 6 (core) 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 8 GB
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

30,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 69,500 0
รวมงบลงทุน 30,000 0 69,500 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,085,661.9 2,937,710 3,217,296 2,851,940
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 355,320 0 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 355,320 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 355,320 355,320

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง ราย
ละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรฐกิจและสังคม ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 6 แกนหลัก  (6 core) และ 12 แกน
เสมือน (12 Thread) 
-หนวยประมวผลกลาง (CPU) มีหนวยความ
จําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(LeveL) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด (SATA) หรือดี
กวาขนาดความจุไมน้อยกวา  1  TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564

0 0 0 100 % 22,000
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้
ผลิต
-มีความละเอียดไมน้อยกวา 1,200x1,200 
dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับ
กระดาษ A4  ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 15 หน้าตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564

0 0 0 100 % 4,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 26,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 26,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 355,320 381,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,047,164.09 11,016,543.27 12,231,992 10,676,578

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 39,589 80,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น ประจําป 2563

127,301 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 166,890 80,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 166,890 80,000 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระจกโค้งจราจร 
จํานวน 7 ชุด  (เป็นการจัดซื้อนอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์โดยใช้ราคาสืบตามท้อง
ตลาด )

63,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 63,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 63,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 229,890 80,000 0 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 229,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 165,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 394,920
รวมงบบุคลากร 0 0 0 394,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 9,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 75,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการซ้อมแผน
เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและอัคคีภัย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 440 ลงวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 
2553

0 0 10,000 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการตั้งจุด
บริการประชาชนชวงเทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน            
    พ.ศ. 2553

0 0 80,000 -100 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการทบทวนฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2563

0 0 150,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรม
ทบมวน อปพร./ตํารวจบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท  0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13
 กุมภาพันธ์ 2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 
2553

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

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับการปองกันสาธารณภัยแก
ประชาชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2 /ว 440 ลงวันที่ 13
 กุมภาพันธ์ 2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 260,000 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 24,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 24,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 284,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมสูบน้ําหอยโขง
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปัมสูบน้ําหอยโขงแรง
ดันสูง 3 แรงม้า  จํานวน  1  เครื่องเนื่อง
จากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณ
รายจายตามราคาที่ได้มาจากท้องตลาด 
หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 25,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 25,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 284,000 519,920
งานจราจร
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งบดําเนินงาน
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ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม-สงกรานต์
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายจัดกิจกรรม
สาธารณะโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม-สงกรานต์  
โดยตั้งจุดตรวจรวมกับตํารวจบ้านและฝ่าย
ปกครองท้องที่ในชวงเทศกาลตาง ๆ เพื่อให้
บริการประชาชนและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล ได้แก คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
ในการจัดกิจกรรม เชน เต๊นท์ คาใช้จายใน
การจัดสถานที่ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.4/ว 867 ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  280 ลําดับที่ 1

0 0 0 100 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 80,000

รวมงานจราจร 0 0 0 80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 229,890 80,000 284,000 599,920

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 416,160 90.08 % 791,040

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 442,200 40.65 % 621,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 36,000 -36.83 % 22,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 936,360 1,477,740
รวมงบบุคลากร 0 0 936,360 1,477,740

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 24,000 66.67 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 49,000 65,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ 
คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

0 0 0 100 % 83,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขัน
ทักษะวิชาการของเด็กเล็ก เชน เงินรางวัล 
คาตอบแทนคณะกรรมการ คาตกแตงสถาน
ที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารับการแขง
ขันขององค์กรปกครองสวนท้องถื่น พ.ศ. 
2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
-2565)

0 0 5,000 -100 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ 2561-
2565)

0 0 20,215 -50.53 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการให้ความรู้
เรื่องยาเสพติดและเพศศึกษาแกเด็กและ
เยาวชน เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565

0 0 10,000 0 % 10,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พศ 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

0 0 50,000 0 % 50,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึก
อบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

0 0 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าใช้สอย 0 0 145,215 208,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 3,000 33.33 % 4,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 16,905 -49.72 % 8,500

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 74,905 72,500
รวมงบดําเนินงาน 0 0 269,120.05 345,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 0 1,205,480.05 1,823,240
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,209,260 1,294,320 960,600 8.31 % 1,040,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 44,800 50 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

เงินวิทยฐานะ 126,000 126,000 213,400 -29.15 % 151,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,407,924 1,548,405 1,203,120 -11.55 % 1,064,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 38,600 31,977 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,823,784 3,042,702 2,421,920 2,322,960
รวมงบบุคลากร 2,823,784 3,042,702 2,421,920 2,322,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,100 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,900 25,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 18,000 25,000 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เชน 
คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาจ้างเหมา
จัดทําปายประชาสัมพันธ์ตาง ๆ ฯลฯ

78,000 73,590 78,000 -100 % 0

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา
ตาง ๆของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง

33,700 42,700 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการบริหารสถานศึกษา 
(คาวัสดุรายหัว
-ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เปาะ  จํานวน  
19 คน ๆละ 1,700 บาท

30,500 16,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการศึกษา ศพด.(อายุ 3-
5 ป)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เปาะ  จํานวน  
14  คน

12,430 0 0 0 % 0

โครงการปองกันและเฝาระวังโรคไวรัสโคโร
นา (COVID 19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารสวนตําบลเปาะ 
จํานวน  30,474 บาท

30,474 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านมวง 
จํานวน 12 คน ๆละ 21 บาท/วัน จํานวน 
245 วัน
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 120 ลําดับที่ 13-14

0 0 65,940 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศักษา
-คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เปาะ จํานวน 29 คน ๆ
ละ 21 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบัยบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสวท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ2561-
2565 หน้า 120 ลําดับที่ 13-14

0 0 146,850 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษษา
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมาก
ยาง จํานวน 5 คน ๆละ 21 บาท/วัน 
จํานวน 245 วัน
-พระราชยัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  หน้า 120 ลําดับที่ 13-14

0 0 27,471 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการศึกษา ศพด.อายุ 
3-5 ป)

0 40,680 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน ศพด.)

0 275,760 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ป) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านมวง จํานวน 5 
คน
-คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ป เป็น
เงิน 1,000 บาท
-คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ป 
เป็นเงิน 1,000 บาท
-คาเครื่องแบบเรียน คนละ 300 บาท/ป 
เป็นเงิน 1,500 บาท
-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 [าท 
เป็นเงิน 2,150 บาท

0 0 6,780 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ป) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมากยาง 
จํานวน 4 คน
-คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท  เป็นเงิน  
800 บาท
-คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท  
เป็นเงิน 800 บาท
-คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท 
เป็นเงิน 1,200 บาท
-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียน  คน
ละ430 บาท เป็นเงิน  1,720 บาท

0 0 4,520 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เปาะ (อายุ 
3-5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15 คน
-คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ป เป็น
เงิน 3,000 บาท
-คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ป 
เป็นเงิน 3,000 บาท
-คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ป 
เป็นเงิน 4,500 บาท
-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 
บาท/ป เป็นเงิน 6,450 บาท

0 0 16,950 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 58/164



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

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ป) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนลาน จํานวน 
12 คน
-คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ป เป็น
เงิน 2,400 บาท
-คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ป 
เป็นเงิน 2,400 บาท
-คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ป 
เป็นเงิน 3,600 บาท
-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 
บาท/ป เป็นเงิน 5,160 บาท

0 0 12,430 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 59/164



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

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนลาน 
จํานวน  20 คน ๆละ 21 บาท/วัน จํานวน 
245 วัน
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 120  ลําดับที่ 13-14

0 0 102,900 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 60/164



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

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร  
จํานวน 21 บาทตอคน  245  วัน
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เปาะ  จํานวน  
19  คน
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านมวง  จํานวน  
10  คน
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนลาน  
จํานวน  19  คน
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมากยาง  
จํานวน  6  คน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยรายได้และรายจายของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่  30  มิถุนายน 2565

0 0 0 100 % 277,830

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 61/164



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

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เปาะ  
จํานวน 19 คน ๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 
260 วัน   

80,860 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 62/164



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

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาจัดการเรียนการ
สอน จํานวน  54 คน ๆละ 1,700  บาท
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เปาะ จํานวน 19
 คน
2.ศูนย์พัฒนาเด็กล็กวัดบ้านมวง  จํานวน 
10 คน
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนลาน  
จํานวน 19 คน
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมากยาง 
จํานวน 6 คน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยรายรับและรายจายของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565
(กองการศึกษา)

0 0 0 100 % 91,800

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 63/164



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

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนลาน 
(อายุ 3-5 ป) จํานวน 8 คน
1.คาหนังสือเรียน  คนละ 200 บาท/ป
2.คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ป
3.คาเครื่องแบบนักเรียน  คนละ  300 
บาท/ป
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คนละ 430 
บาท/ป

0 0 0 100 % 9,040

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริหารสถาน
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 
ป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านมวง จํานวน  6ุ
 คน
1.คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ป
2.คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ป
3.คาเครื่องแบบเรียน  คนละ 300 บาท/ป 
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คนละ  430 
บาท/ป

0 0 0 100 % 6,780

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 64/164



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

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริหารสถาน
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กวัดบ้านหมาก
ยาง จํานวน 1 คน
1.คาหนังสือเรียน 200  บาท/ป
2.คาอุปกรณ์การเรียน  200 บาท/ป
3.คาเครื่องแบบนักเรียน  300  บาท/ป
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 บาท/ป

0 0 0 100 % 1,130

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ป)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เปาะ จํานวน 15 
คน/ป
1.คาหนังสือเรียน  คนละ 200 บาท
2.คาอุปกรณ์การเรยน คนละ 200 บาท/ป
3.คาเครื่องแบบนักเรียน  คนละ 300 
บาท/ป
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คนละ  430 
บาท/ป

0 0 0 100 % 16,950

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา (คาวัสดุรายหัว)

0 87,200 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 65/164



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

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน ศดว.บ้านโนนลาน จํานวน 17 คน 
ๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 260 วัน 

77,440 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านมวง  
จํานวน  14  คน ๆละ 20 บาท/วัน  จํานวน 
 260  วัน

74,320 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 66/164



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

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมาก
ยาง  จํานวน  6  คน ๆละ 20 บาท/วัน  
จํานวน  260 บาท
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19  มิถุนายน 
 2561 เรื่องซักซอมแนวทางการทํางบ
ประมาณรายจายรับรองเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําป  2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการ
ศึกษาในสถานศึกษาขององค์กรปกครอง
สวนท้องถื่น พ.ศ. 2551 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป (พ.ศ
.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1 ประจําป 2561 หน้าที่ 34 ลําดับที่ 14

1,100 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมาก
ยาง จํานวน 6 คน ๆละ 20 บาท/วัน 
จํานวน 260 วัน

31,200 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อจายเป็นคาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 3 คน

6,350 0 0 0 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมากยาง จํานวน 5 
คน ๆละ 1,700 บาท

0 0 8,500 -100 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 

0 4,200 0 0 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
คาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.เปาะ จํานวน  29 คน ๆละ 1,700 บาท 

0 0 49,300 -100 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุน
คาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
โนนลาน จํานวน 20 คน ๆละ 1700 บาท

0 0 34,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 68/164



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

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุน
คาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
มวง จํานวน 12 คน ๆละ 1,700 บาท

0 0 20,400 -100 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงในการเดิน
ทางไปราชการ คาเชาที่พัก คาพาหนะ ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555

28,010 14,030 0 0 % 0

-ศูนพย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนลาน 
จํานวน 17 คน ๆละ 1,700 บาท

31,600 0 0 0 % 0

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนลาน  
จํานวน  17  คน 

11,300 0 0 0 % 0

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านมวง  จํานวน  
14 คน ๆละ 1,700 บาท

27,000 0 0 0 % 0

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านมวง  จํานวน  6 
 คน

9,040 0 0 0 % 0

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมากยาง  
จํานวน  3 คน

4,520 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 69/164



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

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมากยาง  
จํานวน 6 คน ๆละ 1,700 บาท
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 
0808.2/ว 3838 ลงวันที่  28  มิถุนายน  
2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
-

11,700 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,440 6,470 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 587,984 560,630 574,041 408,530
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 67,364 54,605 0 0 % 0

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,400 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 574,772 -0.98 % 569,111

คาอาหารเสริม (นม) 527,569.21 572,924.88 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,700 9,670 0 0 % 0
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วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 600,033.21 637,199.88 579,772 579,111
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 11,452.85 10,209.29 12,000 0 % 12,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.6 7,355.74 8,000 0 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 19,028.45 17,565.03 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 1,225,045.66 1,240,394.91 1,173,813.45 1,007,641
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์
ตคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง
    -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไม
น้อยกวา 4 แกนหลัก
    -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับเดียวกัน
    -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

0 22,000 0 0 % 0

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

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดสรร
อาหารกลางวันให้แกนักเรียนระดับอนุบาล
และประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนชุมชน
บ้านหนองคู จํานวน  200  วัน  ในอัตราคน
ละ  21  บาทตอวัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ..ศ 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
3.เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565

0 0 0 100 % 399,000
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โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนบ้านโนนลาน
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดสรร
อาหารกลางวันให้แกนักเรียนระดับอนุบาล
ถึงประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนบ้าน
โนนลาน จํานวน 200 วัน ในอัตราคนละ  
21 บาทตอวัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565

0 0 0 100 % 344,400
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โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนบ้านมวง
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดสรร
อาหารกลางวันให้แกโรงเรียนระดับอนุบาล
ถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน
บ้านมวง จํานวน 200 วัน ในอัตราคนละ 
21 บาทตอวัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 
2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566
-2570) หน้าที่  34  ลําดับที่  9

0 0 0 100 % 277,200
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-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลางวันโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองคู จํานวน 95 คน ๆละ 20 
บาท/วัน จํานวน 200 วัน 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ.2562

328,940 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลางวันโรงเรียน
บ้านมวง จํานวน 85 คน ๆละ 20 บาท/วัน 
จํานวน 200 วัน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถื่น พ
.ศ.2559
-หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณ รายจายประจําป พ.ศ
.2563 ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

256,120 0 0 0 % 0
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-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองคู จํานวน 94 คน ๆละ 21 
บาท/วัน จํานวน 200 วัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 119 ลําดับที่ 10

0 0 383,292 -100 % 0

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้าน
โนนลาน เพื่อดําเนินโครงการอาหารกลาง
วัน  จํานวน  69 คน ๆละ 21 บาท/วัน 
จํานวน 200 วัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 119  ลําดับที่ 10

0 0 290,850 -100 % 0
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-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้าน
มวง จํานวน 68 คน ๆละ 21 บาท/วัน 
จํานวน 200 วัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ 2561-
2565 หน้า  119 หน้า 10

0 0 285,600 -100 % 0

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู  จํานวน  98 
คน ๆละ  20  บาท/วัน  จํานวน  200  วัน

0 379,440 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านโนนลาน  จํานวน  69 คน ๆ
ละ 20 บาท/วัน  จํานวน  200  วัน

0 273,980 0 0 % 0
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-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านโนนลาน จํานวน 69 คน ๆละ 
20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ.2563 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

228,860 0 11,508 -100 % 0

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านมวง  จํานวน  76  คน ๆละ 
20 บาท/วัน  จํานวน  200  วัน

0 286,240 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 813,920 939,660 971,250 1,020,600
รวมงบเงินอุดหนุน 813,920 939,660 971,250 1,020,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,862,749.66 5,244,756.91 4,566,983.45 4,351,201
รวมแผนงานการศึกษา 4,862,749.66 5,244,756.91 5,772,463.5 6,174,441

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากผู้ประสบภัยโรคระบาด
สําหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ในระหวางรับการรักษาใน
สถานพยาบาล หรือพักรักษาตัวที่บ้าน

0 0 16,000 -100 % 0

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และการทําหมัน สุนัข แมว

30,000 29,995 0 0 % 0
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-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการทําหมัน สุนัข 
แมว 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5 /ว 120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อจัด
ซื้อวัคซีน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 160 ลําดับที่ 4

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,000 29,995 46,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,434.2 6,110.22 8,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 59,400 39,940 110,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 61,834.2 46,050.22 118,000 0
รวมงบดําเนินงาน 91,834.2 76,045.22 164,000 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 81/164
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข ในเขต อบต.เปาะ  
จํานวน 12 หมูบ้าน ๆละ 20,000 บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจา
ยอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่ว
ไปให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท.0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
2563

0 0 240,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข ในเขต อบต.เปาะ  
จํานวน  12  หมูบ้าน ๆละ  20,000  บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป  พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 240,000 0 0 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข ในเขต อบต.เปาะ 
จํานวน 12 หมูบ้าน ๆละ 20,000  บาท
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

240,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 240,000 240,000 240,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 240,000 240,000 240,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 331,834.2 316,045.22 404,000 0
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
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ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินปองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 
เชน คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า และ
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นของงานสัตวแพทย์ 
เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  259  ลําดับที่  4
(สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 8,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 48,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 78,000
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งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามพระราชดําริด้ารสาธารณสุข
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ
หมูบ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมตาง ๆ 
ในพื้นที่ชุมชน/หมูบ้านในการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เชน 
คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนการเพิ่มพูนความ
รู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การ
เผยแพรประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 
14 สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566
-2570) หน้าที่ 262 ลําดับที่ 14
(สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 240,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 240,000
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 318,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 331,834.2 316,045.22 404,000 318,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือครอบครัวผู้มีราย
ได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งในเขต อบต. เชน คา
วัสดุ คาใช้จายอื่น ๆ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น                            
 พ.ศ.2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
(สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือครอบครัวผู้มีราย
ได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งในเขต อบต. เชน คา
วัสดุ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 2145 ลงวันที่ 
11 ตุลาคม  2560
-หนัวงสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6 /ว 24 ลงวันที่ 4 
มกราคม 2561

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 25,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 20,000 25,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 20,000 25,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 679,650 724,213 775,060 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

11,970 385 0 0 % 0

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 709,820 733,800 759,720 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 47,860 26,160 21,900 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,491,300 1,526,558 1,598,680 0
รวมงบบุคลากร 1,491,300 1,526,558 1,598,680 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,180 8,340 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,180 8,340 60,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาดบริเวณกองชางและดูแลรักษาเครื่อง
มือชาง

0 0 28,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เชน 
คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาจัดทํา
ปายประชาสัมพันธฺ์ ฯลฯ

0 0 50,000 -100 % 0

-เพื่อจายเป็นคารังวัดที่สาธารณประโยชน์ 0 0 10,000 -100 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบุคลากร
หนวยงานอื่นที่มีใบประกอบวิชาชีพ เชน 
วิศวกร ฯลฯ

0 0 15,000 -100 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการตรวจสอบคุณภาพ
น้ํา

0 0 10,000 -100 % 0

-เพื่อเป็นจายเป็นลงทะเบียบการฝึกอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึออบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

20,600 8,100 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

15,382 6,251 40,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

0 0 40,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 255,578 80,500 290,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 291,560 94,851 483,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 87,830 48,374 50,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 39,123 79,989 130,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 250,817 44,842 180,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,000 255,140 90,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 411,770 428,345 450,000 0
รวมงบดําเนินงาน 706,510 531,536 993,000 0

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

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องระดับ   จํานวน 
1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.ขนาดกําลังขยาย 24 เทา
-เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
-กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตาม
ธรรมชาติ
-มีกําลังขยายไมน้อยกวา 24 เทา
-ขนาดเส้นผาศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง
ไมน้องกวา 30 มิลลิเมตร
-ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไมเกิน 2 
เมตร
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564
 

0 0 20,200 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จํานวน 2 เครื่อว 
โดยมีคุณลัษณะดังนี้
1.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการ
ทําความเย็นขนาดไมเกิน 40000 บีทียู ต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
2.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและ
หนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
3.มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564

0 0 72,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 
1 เตรื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

0 21,000 0 0 % 0
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดทดสอบความข้น
เหลวของคอนกรีต (Slump Test) จํานวน 
1 ชุด โดยมีคุณลัษณะดังนี้
1.เป็นชุดทดสอบเพื่อหาคาความข้นเหลว
ของคอนกรีต โดยวิธีหาคาการยุบตัวตาม
มาตรฐาน Astm C 143,Aashto T 23,T 
119}T 126
รายละเอียดทางเทคนิค
1.แบบหลอตัวอยางคอนกรีต (Slump 
Cone) รูปกรวยหัวตัดมีเส้นผาศูนย์กลางใน
ที่ฐาน 8 นิ้ว และเส้นผาศูนย์กลางภายใน
บนยอด 4 นิ้ว ความสูง 12 นิ้ว จํานวน 1 
อัน
2.เหล็กกระทุ้ง จํานวน 1 อัน
3.ถาดรอง ขนาด 24x24 นิ้ว ทําจากเหล็ก
แผน จํานวน 1 อัน
4.ที่ตัก ใข้ตักคอนกรีตลงในแบบ จํานวน 1 
อัน
5.แปรงทองเหลือ ด้ามไม้ จํานวน 1 อัน
6.เกรียงสําหรับปาดตัวอยาง จํานวน 1 อัน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัยชี
มาตรฐานครุภัณฑ์หรือครุภัณฑ์่ที่ตั้งงบ
ประมาณราคาในจังหวัดท้องถิ่น

0 0 6,750 -100 % 0
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบบหลอคอนกรีต
ทรงสี่เหลี่ยม (เหล็ก) จํานวน 3 ชุด โดยมี
คุณลัษณะดังนี้
1.เป็นแบบหลอรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 
15x15x15 ซ.ม. จํานวน 3 ลูก ทําด้วยเหล็ก
หลอ ด้านในไสเรียบใช้หลอคอนกรีตเพื่อนํา
ตัวอยางคอนกรีตที่ได้ไปทําการทดสอบหา
คาความแข็งแรง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์หรือครุภัณฑ์ที่ตั้งงบ
ประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น

0 0 5,550 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED  ขาวดิ่ ชนิด Network สําหรับ
กระดาษ A3  จํานวน  1  เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

0 53,550 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 74,550 104,500 0
รวมงบลงทุน 0 74,550 104,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,197,810 2,132,644 2,696,180 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานไฟฟ้าและประปา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟา  บ้านโนนลาน
หมูที่ 1
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟา
สวนภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
พร้อมติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บ้านโนนลาน 
หมูที่ 1 (สายบ้านโนนลาน หมูที่ 1-บ้านมวง 
หมูที่ 4) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 
14 สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 34 ลําดับที่ 27 
(กองชาง)

0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  หมู
ที่ 12
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกการไฟฟา
สวนภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
พร้อมติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (ถนนสาย 
2087- ถนนทางหลวง หมายเลข 2089)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 
14 สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566
-2570) หน้าที่  21  ลําดับที่  40
(กองชาง)

0 0 0 100 % 100,000
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โครงการอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บ้าน
หนองคูน้อย-สํานักสงฆ์ 
-เพื่อจายเป็นอุดหนุนให้แกการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
พร้อมติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (เส้นสํานักสงฆ์ 
หนองคูน้อย-บ้านโซงเลง ตําบลหนองม้า)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่  
14 สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566
-2570) หน้าที่ 118 ลําดับที่ 256
(กองชาง)

0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 300,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 0 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกและการสง
เสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัด
แยกขยะมูลฝอยในหมูบ้าน/ชุมชน
-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
รณรงค์สร้างจิตสํานึกและการสงเสริมการ
ลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหมูบ้าน/ชุมชน ได้แก คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร และคาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ2566-
2570)  หน้าที่  301 ลําดับที่  27
(สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 10,000

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

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 10,000
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,197,810 2,132,644 2,696,180 310,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 284,520

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 342,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 10,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 637,860
รวมงบบุคลากร 0 0 0 637,860

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 637,860
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 60,000 30,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์)
-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันผู้
สูงอาย (วันสงกรานต์) เชน คารับรอง คา
พิธีการทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับสถาน
ที่และคาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
คาใช้จายในการประกวดและคาใช้จายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่ 287  ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 40,000

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 109/164



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

โครงการวันสตรีสากล
-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวัน
สตรีสากล  เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จาย
ในการประกวดหรือแขงขัน และคาใช้จาย
ในการประชาสัมพันธ์งานและคาใช้จาย      
                               
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  266  ลําดับที่  5
(สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 110/164



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด
ในเขต อบต. เชน คาเชาหรือคาเตรียม
สนามแขงขัน คาอุปกรณ์กีฬา คาตอบแทน
เจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน คาจัดทําปายชื่อหรือผู้เข้า
รวมแขงขันหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถ้วยรางวัล ที่
มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน คาใช้จายอื่น ๆ 
เชน การจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬา ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 ลําดับที่  118  หน้า 10

0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) 
เชน คารับรอง คาพิธีการทางศาสนา คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 812 ลําดับที่  1

0 0 50,000 -100 % 0
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-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการจัดงานวันสตรีสากล เชน คาตอบ
แทนวิทยากร คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศกาล การแสดง 
และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งานและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 166 หน้า  6

0 0 30,000 -100 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 365 วัน  เชน คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุ ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม  2553

20,800 0 0 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 80,800 30,000 110,000 95,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 80,800 30,000 110,000 95,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กลุมอาชีพใน
เขต อบต.เปาะ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565

0 0 50,000 -100 % 0

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กลุมอาชีพใน
เขต อบต.เปาะ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  ลําดับที่  11  หน้าที่  268
(สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 50,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 50,000 100,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 80,800 30,000 160,000 195,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,800 30,000 160,000 832,860
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการถายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานชางฝมือพื้นบ้าน เชน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการศึกษารวม
ปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุ เชน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

0 0 5,000 0 % 5,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริม
กิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 15,000 15,000

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

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการเป็น
เจ้าภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 
47 (พ.ศ.2563) "ศรีสะเกษเกมส์" และการ
แขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 37 (พ
.ศ.2564) "นครลําดวนเกมส์" ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

150,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมประชาชนใน
เขต อบต.โครงการเงินอุดหนุนงานประเพณี
ท้องถิ่น จํานวน 12 หมูบ้านในเขต อบต
.เปาะ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2565) หน้า 182 ลําดับที่ 13

0 0 100,582 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมประชาชนใน
เขต อบต.เปาะ โครงการเงินอุดหนุนงาน
ประเพณีท้องถิ่น จํานวน 12 หมูบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566
-2570)  หน้าที่  291  ลําดับที่   13
(กองการศึกษา)

0 0 0 100 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 150,000 0 100,582 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 150,000 0 100,581.5 120,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 150,000 0 115,581.5 135,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 150,000 0 115,581.5 135,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 823,620

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 789,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,666,860
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,666,860

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 110,000
ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เชน 
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาจัดทําปายประชาสัมพันธ์ เป็น
ต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
ทม 0808.2/ว 2909 ลงวันที่  27 เมษายน 
2565

0 0 0 100 % 23,000

-เพื่อจายเป็นคารังวัดที่สาธารณประโยชน์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

0 0 0 100 % 10,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ คารับรองแบบ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการตรวจสอบคุณภาพ
น้ํา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561

0 0 0 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียนฝึกอบรม
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายในทํานองเดียว
กันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐจัดหรือรวมกันจัด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 238,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 270,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 618,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,284,860
งานก่อสร้าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหมากยาง หมูที่ 3
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหมากยาง หมูที่ 3 จํานวน 1 
สาย (สายสามแยกบ้านนายสมคิด  พรหม
ทา-วัดป่าสันตินิมิตร)  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ กําหนด พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า 7 ลําดับที่ 6

0 0 0 100 % 168,000
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10.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนลาน หมูที่ 13 
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนลาน  หมูที่ 13 จํานวน 1 
สาย (สายสามแยกทิศตะวันตก-รองไผ)  
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  150.00 
เมตร  หนา  0.15  เมตร รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่องค์การบริหารสวนตําบล
เปาะ  กําหนด  พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  24  ลําดับที่  47

0 0 0 100 % 333,000
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11.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองคูใหม  หมูที่ 15
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองคูใหม หมูที่ 15 จํานวน 1
  สาย (สายโนนอีซา-รองหมาแจะ)  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว  200.00 เมตร  
หนา  0.15  เมตร  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การบริหารสวนตําบลเปาะ 
กําหนด พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566
-2570)  หน้าที่  118  ลําดับที่  255

0 0 0 100 % 313,000
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12.โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหมากยางเหนือ หมูที่ 16
-เพื่อจายเป็นคาซอมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหมากยางเหนือ หมูที่ 16 
จํานวน 1 สาย  (สายแยกทางหลวง 2087 - 
คลองชลประทาน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว  70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ กําหนด พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1) พ.ศ.2566-2570 หน้า 25 ลําดับที่ 
50

0 0 0 100 % 183,700
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13.โครงการกอสร้างทอสงน้ําเข้านาเพื่อ
เชื่อมกับทอสงน้ําเพื่อการเกษตร บ้านโนน
ลาน หมูที่ 1
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างทอสงน้ําเข้านาเพื่อ
เชื่อมกับทอสงน้ําเพื่อการเกษตร บ้านโนน
ลาน หมูที่ 1 รายละเอียดและแบบ
รูปรายการตามที่กรมชลประทานกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลง
วันที่ 11  กันยายน  2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1)  พ.ศ.2566-2570  หน้าที่  7  
ลําดับที่  5

0 0 0 100 % 200,000
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14.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนลาน หมูที่ 9
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนลาน หมูที่ 9 จํานวน 1 สาย  
(เส้นทางทิศตะวันตกโรงเรียนบ้านโนนลาน
ถึงคลองชลประทาน หมูที่ 9) ขนาดกว้าง 
3.50  เมตร  ยาว  100.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การบริหารสวนตําบลเปาะ 
กําหนด พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  17  ลําดับที่ 30

0 0 0 100 % 173,000
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15.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหมากยาง หมูที่ 3
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหมากยาง หมูที่ 3 จํานวน 1 
สาย (สายหนองสองห้อง-ทางหลวง 2087) 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การบริหารสวนตําบลเปาะ 
กําหนด พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 42 ลําดับที่ 48
(กองชาง)

0 0 0 100 % 101,200
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16.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนแดง หมูที่ 5
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนแดง หมูที่ 5 จํานวน 1 สาย 
(สายบ้านโนนแดง หมูที่ 5-บ้านหนองคูใหม 
หมูที่ 15) ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 
75.80 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารสวน
ตําบลเปาะ กําหนด พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  55  ลําดับที่  84

0 0 0 100 % 171,100
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2.โครงการกอสร้างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านมวง  หมูที่ 4
-เพื่อเป็นคากอสร้างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านมวง หมูที่ 4 จํานวน 1 สาย 
(สายร้านสองพี่น้อง-แยกบ้านนางเลื่อน  
หลักบุญ) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
143.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะกําหนด พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)   หน้าที่  9  ลําดับที่ 11

0 0 0 100 % 212,000
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3.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนแดง  หมูที่ 5
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนแดง หมูที่ 5 จํานวน 1 สาย 
(สายทํานบรองคําน้อย)  ขนาดกว้าง  4.00 
เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ กําหนด พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  56  ลําดับที่  37

0 0 0 100 % 333,000
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4.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคูใหญ หมูที่ 7
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีเสริม
เหล็ก บ้านหนองคูใหญ หมูที่ 7  จํานวน 1 
สาย (ทางหลวง 2349 -คลองชลประทาน) 
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การบริหารสวนตําบลเปาะ 
กําหนด  พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  68  ลําดับที่  117

0 0 0 100 % 333,000
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5.โครงการกอสร้างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองคูน้อย  หมูที่ 8
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองคูน้อย  หมู
ที่ 8 จํานวน 1 สาย (สายทางเข้าหมูบ้านไป
ที่พักสงฆ์)  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  
333.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ  กําหนด  พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)   หน้าที่  16  ลําดับที่  25

0 0 0 100 % 494,000
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6.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 บ้านโนนลาน  หมูที่  9 
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโนนลาน  หมูที่  9  จํานวน  1  
สาย (สายบ้านนายพรม  พรหมอ่น)  ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  24.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การบริหารสวนตําบลเปาะ 
กําหนด พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  90  ลําดับที่  177

0 0 0 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 135/164



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

7.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนลาน  หมูที่  9
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนลาน  หมูที่ 9  จํานวน  1  
สาย  (สายทางหลวง 3005-บ้านนางลําภู  
แพงยา)  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  
40.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ กําหนด  พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  18  ลําดับที่  31

0 0 0 100 % 62,700

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 136/164



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

8.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมวงงาม  หมูที่ 10
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านมวงงาม หมูที่ 10  จํานวน 1 
สาย (สายบ้านมวงงาม หมูที่ 10 - หนอง
ผือ) ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาว 57.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่องค์การบริหารสวนตําบล
เปาะ กําหนด พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  198  ลําดับที่  197

0 0 0 100 % 157,000

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 137/164



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

9.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคูใต้ หมูที่ 12
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองคูใต้ หมูที่ 12  จํานวน 1 
สาย (สายด้านทิศตะวันออกหมูบ้าน) ขนาด
กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  100.00 เมตร 
หนา  0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การบริหารสวนตําบลเปาะ 
 กําหนด  พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  101  ลําดับที่  109

0 0 0 100 % 223,000

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 138/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนลาน หมูที่ 1 จํานวน 1 สาย 
(สายบ้านโนนลาน หมูที่ 1-บ้านตลาด) 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-
2565 หน้า 27 ลําดับที่ 15

0 0 200,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 139/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนลาน หมูที่ 9 จํานวน 1 สาย 
(สายบ้านนายเป่ยม  พรหมอุน) ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบ อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2565 หน้า     ลําดับ
ที่  155

0 0 81,700 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 140/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนลานกลาง หมูที่ 13  (สาย
สามแยกหน้าบ้านนางเพียง  จันทร์โท-วัด
ป่าโนนสิม) จํานวน 1 สาย ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบ อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ 2561-
2565 หน้า 87 ลําดับที่ 227

0 0 200,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 141/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านมวง หมูที่ 4 จํานวน 1 สาย (สาย
บ้านมวง-บ้านโนนลาน) ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบ อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 11 ลําดับที่ 77

0 0 100,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 142/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านมวง หมูที่ 4 จํานวน 1 สาย (สาย
ไปประปารองปู่ตา)  ขนาดกว้าง  4.00 
เมตร ยาว 49.00 เมตร  หนา 9.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะกําหนด พร้อม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561
-2565) หน้าที่  49  ลําดับที่  59

0 0 100,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 143/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านมวงงาม หมูที่ 10  จํานวน 1 
สาย (สายบ้านมวงงาม หมูที่ 10-บ้านหนอง
ผือ) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 76.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบ อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 78 ลําดับที่ 197

0 0 200,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 144/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองคูใต้ หมูที่ 12 จํานวน 1 
สาย (สายด้านทิศตะวันออกบ้าน) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ 2561-
2565 หน้า83 ลําดับที่ 211

0 0 200,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 145/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองคูใหญ หมูที่ 7 จํานวน 1 
สาย (สายเส้นทางหลวง-คลองชลประทาน) 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 54  ลําดับที่ 118

0 0 200,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 146/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหมากยาง หมูที่ 16 จํานวน 1 
สาย (สายหนองครก) ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบ อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปคามแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ2561-
2565 หน้า 107 ลําดับที่ 292

0 0 200,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 147/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหมากยาง หมูที่ 3  จํานวน 1 
สาย  (สายวัดป่าสันตินิมิตร-หนองห้อง) 
ขนาด 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 100 ลําดับที่ 267

0 0 200,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 148/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีเสริม
เหล็ก บ้านโนนแดง หมูที่ 5 (สายบ้านโนน
แดง-บ้าหนองคูใหม หมูที่ 15) จํานวน 1 
สาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565

0 0 200,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 149/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีเสริม
เหล็ก บ้านโนนลาน หมูที่ 9 จํานวน 1 สาย 
(สายบ้านนางเข็ม  คงสําราญ) ขนาดกว้าง  
3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบ อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปคามแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ 2561-
2565  หน้า 71 ลําดับที่ 172

0 0 57,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 150/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลูกรังบดอัด
แนน  บ้านหนองคูใหม หมูที่ 15 จํานวน 1 
สาย (สายจากโนนอีซา-นาคํา) ขนาดกว้าง 
3.80  เมตร ยาว 1,660 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า  100 ลําดับที่ 267 

0 0 200,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 151/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือโนนลาน หมู
ที่ 9 จํานวน 1 สาย (สายจากถนน
หลวง-บ้านนายบุญชู  จันทร) ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบ อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายนการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ2561-
2565 หน้า 69 ลําดับที่ 166

0 0 100,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 152/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างรองระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูน้อย หมูที่ 
8  จํานวน 1 สาย (สายข้่างบ้านนางก่ํา ชิ
ณพัณธ์-สามแยกสวนนางทองคํา สุทธสนธิ์)
ขนาด 0.40x0.40x112 เมตร (ตามแบบ อบ
ต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2562 หน้า 74 ลําดับที่ 141 

0 0 315,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

-เพิ่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองคูใหญ หมูที่ 7 (สายแยก
ทางหลวง 2349-คลองชลประทาน) ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว  95.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบ อลต.) 

196,000 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนแดง หมูที่ 5  จํานวน 1 สาย 
ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.)

0 200,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 153/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนแดง หมูที่ 5 (สายบ้านโนน
แดง-บ้านหนองคูใหม) จํานวน 1 สาย 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.)

196,000 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนลาน หมูที่ 1  (สายบ้านโนน
ลาน-บ้านตลาด) จํานวน 1 สาย ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  (ตามแบบ อบต.)

119,200 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนลาน หมูที่ 13 (สายบ้านนาง
เพียง  จันทร์โท-แยกวัดโนนสิม) ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบ อบต.)

196,000 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนลาน หมูที่ 9 (สายแยกทาง
หลวง 2349-คลองชลประทาน) ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร  ยาว 75.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบ อบต.)

191,700 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านมวง  หมูที่ 4 จํานวน 1 สาย      
  (สายดอนปู่ตา) ขนาดกว้าง  4.00  ม. ยาว 
95.00 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.)

0 200,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 154/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านมวง หมูที่ 4  ( สายซอยบ้าน
ผู้ใหญสําราญ  อินกอง) จํานวน 1 สาย 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 45.00 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ อบต.)

0 100,000 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านมวง หมูที่ 4 (สายบ้านมวง ม
.4-บ้านตลาด บ้านหนองผือ) จํานวน 1 สาย 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  95.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.)

196,000 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านมวงงาม หมูที่ 10 (สายบ้านมวง
งาม-บ้านผือ) จํานวน 1 สาย ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 77.00 ม. หนา 0.15 ม.(ตาม
แบบ อบต.)

0 200,000 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านมวงงาม หมูที่ 10 (สายสามแยก
ดอนปู่ตา-รองคําน้อย)  จํานวน 1 สาย 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  95.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.)

196,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 155/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองคูใต้ หมูที่ 12 (สายตะวัน
ออกบ้าน)  จํานวน 1 สาย  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว  95.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบ อบต.)

193,600 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองคูใหญ หมูที่ 7 (สายถนน
ทางหลวง-รองหมาแจะ) จํานวน 1 สาย  
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ อบต.)

0 200,000 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองคูใหญ หมูที่ 7 จํานวน 1 
สาย (สาย รพสต.หนองคูใหญ-บ้านบัวหุง) 
ขนาดกว้าง  5.00 ม.ยาว 87.00 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ อบต.)

0 224,300 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองคูใหม หมูที่ 15  (สายบ้าน
หนองคูใหม-บ้านโนนแดง) จํานวน 1 สาย 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ อบต.)

0 200,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 156/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองคูใหม หมูที่ 15 (สายโนนอี
ซา-รองหมาแจะ)  จํานวน 1 สาย ขนาด
กว้าง  3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.)

194,700 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหมากยาง หมูที่ 16 (สายบ้าน
นายเสียน เมยทาแค-บ้านนายสวน พรหม
ทา) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 108.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.)

128,000 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหมากยาง หมูที่ 16 (สายบ้าน
หมากยาง-บ้านโนนลาน) จํานวน 1 สาย 
ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 95.00 ม.หนา 
0.15 ม.(ตามแบบ อบต.)

0 199,333.62 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหมากยาง หมูที่ 3 (สายแยกทาง
หลวง 2087-หนองสองห้อง) จํานวน 1 สาย 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.)

365,600 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 157/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหมากยาง หมูที่ 3 (สายแยกปู่ตา
ข้างวัดบ้านหมากยาง) จํานวน 1 สาย ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบ อบต.)

0 200,000 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนดินเป็นผิวหิน
คลุกปรับเกรดพร้อมบดอัดแนน บ้านโนน
ลาน หมูที่ 9 จํานวน 1 สาย ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 467.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
(ตามแบบ อบต.)

0 200,000 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนดินผิวหินคลุก
ปรับเกรดพร้อมบดอัดแนน บ้านหนองคูใต้  
หมูที่ 12  (สายโรงเรียนชุมชนบ้านหนอง
คู-รองหมาแจะ)  จํานวน 1 สาย ขนาดกว้าง 
 4.00 ม. ยาว  467.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. (ตามแบบ อบต.)

0 199,000 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างบ้านพักข้าราชการ 
จํานวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
10 เมตร สูง 3.00 เมตร  (ตามแบบ อบต.)

149,950 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 158/164



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

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูน้อย หมู ที่ 
8            (สายหน้าบ้าน นายบุญยัง  ดวง
ไชย) จํานวน 1 สาย ขนาดกว้าง  5.00 ม. 
ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบ
ต.)

0 173,700 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างรองระบายน้ํา คสล
.บ้านหนองคูน้อย หมูที่ 8 (สายกลางบ้าน)  
ขนาด  0.40x0.25x170 เมตร  (ตามแบบ 
อบต.)

227,200 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างรองระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใหม  หมูที่ 
15 (จากสี่แยกกลางบ้าน-สามแยกบ้าน นาง
ทองพวน  งามเจริญ) จํานวน 1 สาย ขนาด 
0.40  ม. ยาว 70 ม.ลึก 0.25 ม. (ตามแบบ 
อบต.)

0 60,000 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ํา  
พี.วี.ซี. ขนาด 10 นิ้ว  เพื่อการเกษตร บ้าน
โนนลาน หมูที่ 1 จํานวน 1 แหง  สายคลอง
ชลประทาน-นาน้อย (ตามแบบ อบต.)

0 224,900 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างห้องน้ํา อบต.เปาะ  
จํานวน  4 ห้อง ขนาดกว้าง 3.20 เมตร  
ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร (ตามแบบ 
อบต.)

200,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:43 หน้า : 159/164



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

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

-เพื่อจายเป็นเงินคาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลง
วันที่  11 กันยายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,749,950 2,581,233.62 2,553,700 3,527,700
รวมงบลงทุน 2,749,950 2,581,233.62 2,553,700 3,527,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

-เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บ้าน
โนนลาน หมูที่ 1 (สายไปบ้านตลาด)

0 88,643.85 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บ้าน
โนนลาน หมูที่ 13  (สายไปรองไผ)

0 94,921.11 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บ้าน
โนนลาน หมูที่ 13 (สายไปโศกแฝก)

0 93,948.96 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บ้าน
โนนลาน หมูที่ 9 (สายจากบ้านนายพิมพา  
แพงยา-ต้นขนวน)

0 93,411.34 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บ้าน
หนองคูใต้ หมูที่ 12  (สายตะวันออก
บ้าน-คลองสงน้ํา)

0 96,629.8 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาติดตั้งหม้อแปรงไฟฟา บ้าน
หมากยาง หมูที่ 3 ขนาด 100 K.V.A. กิโล
โวลย์ แอม (สายแยกหนองสองห้อง)

0 100,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 567,555.06 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 567,555.06 0 0

รวมงานก่อสร้าง 2,749,950 3,148,788.68 2,553,700 3,527,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,749,950 3,148,788.68 2,553,700 5,812,560

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

งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 183,600 190,080 197,760 2.55 % 202,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 183,600 190,080 197,760 202,800
รวมงบบุคลากร 183,600 190,080 197,760 202,800

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้ในวันวิสาขบูชา 0 600 0 0 % 0

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราช
ดําริ

0 600 0 0 % 0

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกต้นไม้
ในวันวิสาขบูชา เชน คาปาย คาวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2563 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาเป็น
วันต้นไม้ประจําป
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ2561-
2565

0 0 2,000 0 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริฯ เชน 
คาจัดทําปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 181 ลําดับที่  6

0 0 2,000 0 % 2,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษ์พัธ
 ุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
เชน คาปายโครงการ คาวัสดุ คาจัดทําปาย
ชื่อพันธ์ไม้ในเขตพื้นที่สาธารณะ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.6 /ว1470 ลง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การดําเนิน
งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 35 ลําดับที่ 1

0 0 7,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 1,200 11,000 4,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 1,200 21,000 14,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 183,600 191,280 218,760 216,800
รวมแผนงานการเกษตร 183,600 191,280 218,760 216,800

รวมทุกแผนงาน 30,798,877.95 32,614,073.08 35,700,000 36,700,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเป๊าะ

อําเภอบึงบูรพ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,700,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,598,841 บาท
งบกลาง รวม 11,598,841 บาท

งบกลาง รวม 11,598,841 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 223,761 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 ของคาจ้างพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2562
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครอง
พนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแกความตาย หรือ
สูญหาย เนื่องจากการทํางานให้แกองคการบริหารสวนตําบล โดย
จายเป็นสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งตอปี คํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างพนักงานจ้างโดยประมาณทั้ง
ปี (มกราคม-ธันวาคม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,190,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสรรสวัสดิการให้
แกผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่
ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยจาย
อัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูอายุ โดยผู้สูง
อายุ  60-69 ปี จะได้รับ  600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700
 บาท 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้
รับ 1,000 บาท เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิม
มากอน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,361,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แกผู้พิการที่มีสิทธิ์ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อรับเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยคน
พิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท
ตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
) และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คนละ 1,000 บาทตอ
เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) เว้นแต
ในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดําเนินการตาม
ข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมากอน
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วย
เอดส ที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม
เพียงพอตอการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิ์จะ
ได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทตอเดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 
(สํานักปลัด)

เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย ไฟป่าและหมอกควัน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5980
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 2566
(สํานักปลัด,กองชาง)
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 373,480 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ยกเว้น ประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไมต้อง
นํามาคํานวณ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณการรายรับใน
งบระมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22
  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
(สํานักปลัด)

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สปสช.)
-เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายวาด้วยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบเข้ากองทุน พ.ศ.2561 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนิน
งานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

จํานวน 80,000 บาท
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษให้แกข้าราชการองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ซึ่งถึงแกความตาย หรือผู้รับบํานาญขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
(สํานักปลัด)

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานจ้าง ซึ่งถึงแกความตาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
จายได้  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่  25 ธันวาคม 2560 
 (สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,443,318 บาท

งบบุคลากร รวม 5,464,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน  อัตรา  20,400 บาทตอเดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน  อัตราคนละ 11,220
 บาทตอเดือน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2557 
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 1,750 บาทตอเดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน อัตราคนละ 880 บาทตอ
เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 1,750 บาทตอเดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน อัตราคนละ 880 บาทตอ
เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 7,200 บาทตอเดือน 
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,195,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 11,220 บาทตอเดือน รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 คน อัตรา 9,180 บาทตอเดือน สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 10  คน อัตรา 7,200 บาทตอเดือน  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 คน อัตรา 7,200 บาทตอเดือน (ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล) สามารถได้รับเลือกจากที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลให้เป็นเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,584,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,402,520 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล สํานักปลัด จํานวน 6 อัตรา  ดังนี้
1.ปลัดองคการบริารสวนตําบล(นักบริหารงาน ระดับ
กลาง) จํานวน 1 อัตรา
2.หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
3.นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
4.นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
5.นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) จํานวน 1 อัตรา
6.เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.3/ 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2558
(สํานัดปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนราย
เดือน ตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูงและระดับ
กลาง ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูงและระดับ
กลาง   และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับชํานาญ
การพิเศษ เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ที่ มท
 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2564
(สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัด /หัวหน้าสํานัก
ปลัด จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3
/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 900,360 บาท

-เพื่อเป็นเงินคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง  ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง
 ผู้ชวยนักวิเคราะหฯ จํานวน 1 อัตรา
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถ
4.พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่  26 สิงหาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,781,518 บาท
ค่าตอบแทน รวม 294,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 238,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น ๆที่เป็นการปฏิบัติ
หน้าที่อันเป็นประโยชนแก อปท เป็นเงิน  30,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินประโชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลัษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นเงิน  208,000 บาท
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกข้าราชการพนักงานสวนท้องถิ่นที่มี
สิทธิ์ได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 841,018 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อขอรับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ 
มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่  28  ธันวาคม  2559

จํานวน 30,000 บาท

(สํานักปลัด)
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรายเดือน เชน คาจ้างเหมายามรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ฯลฯ

จํานวน 42,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เชน จ้างเหมาดูแลสวนหยอม 
ดูแลต้นไม้บริเวณสํานักงาน อบต. คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ

จํานวน 189,018 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

1.คาเลี้ยงรับรอง  จํานวนเงิน  5,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกคาใช้จายได้สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชมองคการ
บริหารสวนตําบล หรือกรณีตรวจราชการ โดยจายเป็นคาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาบริการอื่น ๆที่จําเป็น ตาม
กฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
2.คาใช้จายในการประชุมราชการ  จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประชุมราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลเป๊าะ เป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการประชุม
ไปเป็นแนวทางปฎิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
1.การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
2.การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
3.การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว  0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยฺ
-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระ
มหากษัตริยฺ ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายในการ
ตกแตงและจัดสถานที่ คาใช้จายในการจัดงาน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

จํานวน 10,000 บาท
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โครงการอบรมสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมสงเสริมการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล  ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ คาเครื่องเขียน และอุปกรณ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่น ๆที่
จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 298  
ลําดับที่ 17

จํานวน 10,000 บาท

(สํานักปลัด)
-เพื่อจายเป็นคาจัดทําพวงมาลา ชอดอกไม้ ในงานรัฐพิธี ตาง ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เชน คาพาหนะ
เดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

จํานวน 100,000 บาท

(สํานักปลัด)
-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  ผู้นํา
ชุมชน และประชาชนในเขต อบต.
-เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  295  
ลําดับที่  15

จํานวน 200,000 บาท

(สํานักปลัด)
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-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอบึงบูรพ จังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ดวนที่สุด ที่ ศก 0023.3/ว 982
 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

จํานวน 100,000 บาท

(สํานักปลัด)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 357,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุชิ้นใหม  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  และให้
หมายถึงดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
(สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นต้น  เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคม
ไฟ โทรโขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาญ ฟิวส เทปพันสาย
ไฟ  สายไฟฟ้า 
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 12,000 บาท

-พื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน หม้อ กระทะ ถ้วย ชาม แก้วน้ํา ไม้กวาด ผ้าปูโตะ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน ไม้ตาง ๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะ
แลง ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทอน้ํา และอุปกรณประปา ทอตาง ๆ
 ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น 
 ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรค ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น  เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาระบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนต,วีดีโอ,แผนซีดี) ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณtโดยสถาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้งเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัยภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแบบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร แผงแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาญ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 289,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
เป๊าะ หรือในที่สาธารณะ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐานของสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลเป๊าะ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองท้องถิ่น พศ 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551
 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการอินเตอร
เน็ต  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเป๊าะ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 080.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง ระบบ CLOUD,HOSTING 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด) 

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

เครื่องถายเอกสาร
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  
จํานวน 1 เครื่อง 
-ความเร็ว 30 แผนตอนาที ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095     
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ  ธันวาคม 
2564

จํานวน 120,000 บาท

(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน (จอแสดง
ภาพไมน้อย กวา 19 นิ้ว) จํานวน  2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  17,000 
บาท รายละเอียดตามเกณราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจ
และสังคม
-มีหนวยประมาณมวลผล (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU)   
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR  หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด (SATA) หรือดีกวาขนาดความจุไมน้อย
กวา  1 TB 
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศฉบับเดือน ธันวาคม 2564

จํานวน 34,000 บาท

(สํานักปลัด)
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink  Tank 
Printer)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ            (Ink  Tank Printer)  จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 4,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink  Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
19 หน้าตอนาที 
 (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอวินาที
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15 
หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

จํานวน 8,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 
เพื่อดําเนินโครงการ ป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่  186  
ลําดับที่ 4

จํานวน 5,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับปกครองอําเภอบึงบูรพ เพื่อดําเนิน
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช 2566
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563                                                        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  186  
ลําดับที่  4

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับปกครองอําเภอบึงบูรพ เพื่อดําเนิน
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และวันแมแหงชาติ ประจําปีพุทธศักราช 2566
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 หน้าที่  186  หน้าที่  4

จํานวน 10,000 บาท

(สํานักปลัด)
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับปกครองอําเภอบึงบูรพ เพื่อดําเนิน
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ประจําปีพุทธศักราช 
2566
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  186  
ลําดับที่  4

จํานวน 10,000 บาท

(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,851,940 บาท
งบบุคลากร รวม 2,066,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,066,940 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,470,840 บาท

-เพื่อเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบลเป๊าะ จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
2.นักวิชาการการคลังปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
6.เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9  ธันวาคม 25
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 34,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนราย
เดือน ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง และ
ประเภทตําแหนงวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ เงินคาตอบแทน
พิเศษรายเดือน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3 /ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวนราชการประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับกลางระดับต้น จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 502,716 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้  จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี จํานวน 1 อัตรา
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 17,304 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่  1 กรกฎาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 785,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 463,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่
ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีเงินรางวัลประจําปี แก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่  6 กันายน 2561
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้
รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ  2561
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 164,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสารคา
เข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ 
หรือป้ายอื่น ๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

จํานวน 10,000 บาท

(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการออกให้บริการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการออกให้บริการรับชําระภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ได้แก คาป้ายประชาสัมพันธรับภาษี เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เชน คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

จํานวน 60,000 บาท

(กองคลัง)
-เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

จํานวน 60,000 บาท

(กองคลัง)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และให้หมายถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน กระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณและอะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  เมาส
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 381,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกข้า
ราชการ/พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(หนวยการตรวจสอบภายใน)
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งบลงทุน รวม 26,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง ราย
ละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและ
สังคม ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก  (6 core) 
และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) 
-หนวยประมวผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (LeveL) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด (SATA) หรือดีกวาขนาดความจุไมน้อย
กวา  1  TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 
250 GB จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศฉบับเดือน ธันวาคม 2564

จํานวน 22,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก  (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4  ไมน้อยกวา 
19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 
15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

จํานวน 4,000 บาท

(หนวยตรวจสอบภายใน)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 519,920 บาท
งบบุคลากร รวม 394,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 394,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 229,920 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล  ตําแหนง นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ ม.ท
. 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
.เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่. 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 165,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10        
  กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินราวัลประจําแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิ์ได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น  ที่มีสิทธิ์ได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ
กําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการซ้อมแผนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
และอัคคีภัย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 
440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน พ.ศ. 2553

จํานวน 5,000 บาท

(สํานักปลัด)
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวัสดุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  โคมไฟ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น เชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน ปูนซิเมนตทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

ปัมสูบน้ําหอยโขง
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปัมสูบน้ําหอยโขงแรงดันสูง 3 แรงม้า  จํานวน  
1  เครื่องเนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจาก
ท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จํานวน 25,000 บาท
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งานจราจร รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปี
ใหม-สงกรานต
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายจัดกิจกรรมสาธารณะโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม-สงกรานต  โดยตั้งจุดตรวจ
รวมกับตํารวจบ้านและฝ่ายปกครองท้องที่ในชวงเทศกาลตาง ๆ เพื่อ
ให้บริการประชาชนและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล ได้แก 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน
การจัดกิจกรรม เชน เตนท คาใช้จายในการจัดสถานที่ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.4
/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  280 
ลําดับที่ 1

จํานวน 80,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,823,240 บาท

งบบุคลากร รวม 1,477,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,477,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 791,040 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล กองการศึกษา จํานวน 2 อัตรา  ดัง
นี้
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา
2.นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก) จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0808.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวน
ราชการ ตําแหนง ประเภท อํานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 621,960 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1
 อัตรา
4.พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
  0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 22,740 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ กอบต.ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 345,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง  คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง หรือคาตอบแทนที่เข้า
ลักษณะประเภทนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
รางวัลประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561
(กองการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 208,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือ คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จํานวน 83,000 บาท

(กองการศึกษา)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ 2561-2565)

จํานวน 10,000 บาท

(กองการศึกษา)
-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและเพศ
ศึกษาแกเด็กและเยาวชน เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบ
แทนวิทยากร ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

จํานวน 10,000 บาท

(กองการศึกษา)
-เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พศ 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

จํานวน 50,000 บาท

(กองการศึกษา)
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-เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน

จํานวน 50,000 บาท

(กองการศึกษา)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องที่ ที่ มท
                                       
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

ค่าวัสดุ รวม 72,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่มีลัษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน กระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น  เชน เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะโดยสภาพ
หมดไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น เชน พูกัน สี แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถายดาวเทียม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 8,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เมาส 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุอื่น ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,351,201 บาท
งบบุคลากร รวม 2,322,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,322,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,040,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้าราชการ
ครู/พนักงานครู จํานวน 3 อัตรา  ดังนี้
1.ครู คศ. 3 จํานวน 1 อัตรา
2.ครู คศ. 2 จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.9/ว 7 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0808.9/ว 23 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายวาด้วย
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ได้รับเงินคาตอบ
แทนรายเดือนในอัตราเทากับเงินวิทยฐานะที่ได้รับ เว้นแตข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะ
ชํานาญการ
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ กท และ กอบต.ที่ มท 0809/ว
 143 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550
(กองการศึกษา)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 151,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ เงินวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ ให้กับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
-เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ที่ มท
 0809.9/ว 23 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.9/ว 23 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,064,160 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างครู  
1.ผช.หน.ศูนย จํานวน 2 อัตรา
2.ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 1,007,641 บาท
ค่าใช้สอย รวม 408,530 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร  จํานวน 21 บาทตอคน  
245  วัน
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เป๊าะ  จํานวน  19  คน
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านมวง  จํานวน  10  คน
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนลาน  จํานวน  19  คน
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมากยาง  จํานวน  6  คน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และรายจาย
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน 2565

จํานวน 277,830 บาท
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาจัดการเรียนการสอน จํานวน  54 คน ๆละ 
1,700  บาท
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เป๊าะ จํานวน 19 คน
2.ศูนยพัฒนาเด็กล็กวัดบ้านมวง  จํานวน 10 คน
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนลาน  จํานวน 19 คน
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมากยาง จํานวน 6 คน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายรับและรายจาย
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
(กองการศึกษา)

จํานวน 91,800 บาท

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านโนนลาน (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 8 คน
1.คาหนังสือเรียน  คนละ 200 บาท/ปี
2.คาอุปกรณการเรียน คนละ 200 บาท/ปี
3.คาเครื่องแบบนักเรียน  คนละ  300 บาท/ปี
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คนละ 430 บาท/ปี

จํานวน 9,040 บาท

(กองการศึกษา)
โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านมวง จํานวน  6ุ คน
1.คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี
2.คาอุปกรณการเรียน คนละ 200 บาท/ปี
3.คาเครื่องแบบเรียน  คนละ 300 บาท/ปี 
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คนละ  430 บาท/ปี

จํานวน 6,780 บาท

(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กวัดบ้านหมากยาง จํานวน 1 คน
1.คาหนังสือเรียน 200  บาท/ปี
2.คาอุปกรณการเรียน  200 บาท/ปี
3.คาเครื่องแบบนักเรียน  300  บาท/ปี
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 บาท/ปี

จํานวน 1,130 บาท

(กองการศึกษา)
โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษาในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เป๊าะ จํานวน 15 คน/ปี
1.คาหนังสือเรียน  คนละ 200 บาท
2.คาอุปกรณการเรยน คนละ 200 บาท/ปี
3.คาเครื่องแบบนักเรียน  คนละ 300 บาท/ปี
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คนละ  430 บาท/ปี

จํานวน 16,950 บาท

(กองการศึกษา)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
การได้ตามปกติ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 579,111 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 569,111 บาท

คาอาหารเสริม (นม) ดังนี้
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกเด็ก
เล็ก/เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเป๊าะ ใน
อัตราคนละ 7.37 บาท  260 วัน
1.ศุนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เป๊าะ  จํานวน 19 คน
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านมวง  จํานวน 10 คน
3.ศูนพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนลาน จํานวน 19 คน
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมากยาง จํานวน 6 คน
5.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู จํานวน 95 คน
6.โรงเรียนบ้านมวง จํานวน 66 คน
7.โรงเรียนบ้านโนนลาน จํานวน 82 คน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น เชน ไม้ตาง ๆ ค้อน น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนซิเมนต อุปกรณประปา ทอตาง ๆทอน้ําบาดาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณอะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น เชน มิเตอร
น้ํา - ไฟฟ้า  สมอเรือ ตระแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.เป๊าะ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
-เป็นไปตามหนังกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและคมนาคม คาบริการอินเตอร
เน็ต ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.เป๊าะ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,020,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,020,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดสรรอาหารกลางวันให้แกนักเรียน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
จํานวน  200  วัน  ในอัตราคนละ  21  บาทตอวัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ..ศ 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
3.เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565

จํานวน 399,000 บาท

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนบ้านโนนลาน
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดสรรอาหารกลางวันให้แกนักเรียน
ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านโนนลาน 
จํานวน 200 วัน ในอัตราคนละ  21 บาทตอวัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565

จํานวน 344,400 บาท

(กองการศึกษา)
โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนบ้านมวง
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดสรรอาหารกลางวันให้แกโรงเรียน
ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านมวง 
จํานวน 200 วัน ในอัตราคนละ 21 บาทตอวัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30  มิถุนายน 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่  34  
ลําดับที่  9

จํานวน 277,200 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 318,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 78,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัคราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า เชน คา
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณที่จําเป็นของงาน
สัตวแพทย เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  259  
ลําดับที่  4
(สํานักปลัด)

จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 48,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณโดยสภาพไม
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพเป็นเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  เป็น
ต้น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พศ 2562
(สํานักปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซม บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด กระบอกตวง เครื่องวัดน้ํา
ฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ น้ํายาตาง ๆ น้ํายาและ
เคมีภัณฑ เวชภัณฑตาง ๆ น้ํายากําจัดยุงลาย ทรายอะเบท เป็น
ต้น
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการตามพระราชดําริด้ารสาธารณสุข
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมูบ้าน/ชุมชน เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมตาง ๆ ใน
พื้นที่ชุมชน/หมูบ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 262 
ลําดับที่ 14
(สํานักปลัด)

จํานวน 240,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 25,000 บาท

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

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งใน
เขต อบต. เชน คาวัสดุ คาใช้จายอื่น ๆ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     
                       
 พ.ศ.2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 
6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
(สํานักปลัด)

จํานวน 25,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 300,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า  
บ้านโนนลานหมูที่ 1
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค ในการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ํา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนลาน หมูที่ 1 
(สายบ้านโนนลาน หมูที่ 1-บ้านมวง หมูที่ 4) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 34 ลําดับ
ที่ 27 
(กองชาง)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  หมูที่ 12
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกการไฟฟ้าสวนภูมิภาค ในการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ํา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนสาย 2087- ถนน
ทางหลวง หมายเลข 2089)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่  21  
ลําดับที่  40
(กองชาง)

จํานวน 100,000 บาท
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โครงการอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านหนองคูน้อย-สํานักสงฆ 
-เพื่อจายเป็นอุดหนุนให้แกการไฟฟ้าสวนภูมิภาค ในการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ํา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (เส้นสํานักสงฆ หนองคู
น้อย-บ้านโซงเลง ตําบลหนองม้า)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
4750 ลงวันที่  14 สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 118 
ลําดับที่ 256
(กองชาง)

จํานวน 100,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคสร้างจิตสํานึกและการสงเสริมการลดปริมาณขยะ 
การทิ้ง การคัดแยกขยะมูลฝอยในหมูบ้าน/ชุมชน
-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคสร้างจิตสํานึกและ
การสงเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะมูลฝอยในหมู
บ้าน/ชุมชน ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ2566-2570)  หน้าที่  301 
ลําดับที่  27
(สํานักปลัด)

จํานวน 10,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 637,860 บาท

งบบุคลากร รวม 637,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 637,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 284,520 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบลเป๊าะ จํานวน 1 อัตรา  ดังนี้
1.นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 342,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 ตําแหนง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,740 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 26/12/2565  09:43:56 หน้า : 57/75



งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันสงกรานต)
-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอาย (วันสงกรานต) 
เชน คารับรอง คาพิธีการทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และ
คาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดและ
คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 287  
ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

จํานวน 40,000 บาท

โครงการวันสตรีสากล
-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันสตรีสากล  เชน คาตอบ
แทนวิทยากร คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น 
ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน และ
คาใช้จายในการประชาสัมพันธงานและคาใช้จาย                        
             
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  266  
ลําดับที่  5
(สํานักปลัด)

จํานวน 30,000 บาท
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-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 365 วัน  เชน คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุ ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม  2553

จํานวน 25,000 บาท

(สํานักปลัด)
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กลุมอาชีพในเขต อบต.เป๊าะ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ลําดับที่  11  
หน้าที่  268
(สํานักปลัด)

จํานวน 100,000 บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 135,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการถายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานชาง
ฝีมือพื้นบ้าน เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร 
ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

จํานวน 5,000 บาท

(กองการศึกษา)
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-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการศึกษารวมปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุ 
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

จํานวน 5,000 บาท

(กองการศึกษา)
-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

จํานวน 5,000 บาท

(กองการศึกษา)
งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมประชาชนในเขต อบต.เป๊าะ โครงการ
เงินอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่น จํานวน 12 หมูบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่  291  
ลําดับที่   13
(กองการศึกษา)

จํานวน 120,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,284,860 บาท

งบบุคลากร รวม 1,666,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,666,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 823,620 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเป๊าะ กอง
ชาง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา 
2.นายชางโยธาชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
3.นายชางไฟฟ้าชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่ พ
.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานัก ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0808.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวนราชการ ตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่. 28 มีนาคม 2559
(กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 789,240 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยชางโยธา จํานวน 1
 อัตรา
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยชางประปา จํานวน 1
 อัตรา
4.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยชางไฟฟ้า จํานวน 1
 อัตรา
5.พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5
/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 618,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.4/ว
 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559  ประกอบหนังสือกระทรวงการ
คลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน  2558
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้ข้าราชการ/พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 238,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ทม 0808.2/ว 2909 ลง
วันที่  27 เมษายน 2565

จํานวน 23,000 บาท

(กองชาง)
-เพื่อจายเป็นคารังวัดที่สาธารณประโยชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

จํานวน 10,000 บาท

(กองชาง)
-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

จํานวน 15,000 บาท

(กองชาง)
-เพื่อเป็นคาใช้จายในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

จํานวน 10,000 บาท

(กองชาง)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561

จํานวน 40,000 บาท
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คาลงทะเบียนฝึกอบรม
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายในทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐจัดหรือรวมกันจัด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

จํานวน 40,000 บาท

(กองชาง)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909
 ลงวันที่  27  เมษายน 2565

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล และให้หมายถึงรายจาย
เพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน กระดาษ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลัษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รายจายที่พร้อมชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาภาษี คา
ขนสง คาประกันภัย คาติดตั้ง เชน ไมโครโฟน ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฟิวส สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้า 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษีคาประกันภัย คาติด
ตั้ง เชน ไม้ตาง ๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง ทินเนอร ปูนสี
เมนต
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป  ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร เมาส
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 3,527,700 บาท
งบลงทุน รวม 3,527,700 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,527,700 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากยาง หมูที่ 3
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากยาง หมู
ที่ 3 จํานวน 1 สาย (สายสามแยกบ้านนายสมคิด  พรหมทา-วัดป่า
สันตินิมิตร)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบล
เป๊าะ กําหนด พร้อมป้ายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 7 ลําดับที่ 6

จํานวน 168,000 บาท
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10.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลาน หมูที่ 13
 
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลาน  หมู
ที่ 13 จํานวน 1 สาย (สายสามแยกทิศตะวันตก-รองไผ)  ขนาดกว้าง 
 4.00 เมตร  ยาว  150.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบลเป๊าะ  กําหนด  
พร้อมป้ายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  24  
ลําดับที่  47

จํานวน 333,000 บาท

(กองชาง)
11.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองคูใหม  หมู
ที่ 15
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองคูใหม 
หมูที่ 15 จํานวน 1  สาย (สายโนนอีซา-รองหมาแจะ)  ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร  ยาว  200.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบลเป๊าะ กําหนด พร้อม
ป้ายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่  118  
ลําดับที่  255

จํานวน 313,000 บาท

(กองชาง)
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12.โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากยางเหนือ 
หมูที่ 16
-เพื่อจายเป็นคาซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากยาง
เหนือ หมูที่ 16 จํานวน 1 สาย  (สายแยกทางหลวง 2087 - คลองชล
ประทาน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  70.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบล
เป๊าะ กําหนด พร้อมป้ายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ.2566-2570
 หน้า 25 ลําดับที่ 50

จํานวน 183,700 บาท

(กองชาง)
13.โครงการกอสร้างทอสงน้ําเข้านาเพื่อเชื่อมกับทอสงน้ําเพื่อการ
เกษตร บ้านโนนลาน หมูที่ 1
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างทอสงน้ําเข้านาเพื่อเชื่อมกับทอสงน้ําเพื่อการ
เกษตร บ้านโนนลาน หมูที่ 1 รายละเอียดและแบบรูปรายการตามที่
กรมชลประทานกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1837 ลงวันที่ 11  กันยายน  2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)  พ.ศ.2566-
2570  หน้าที่  7  ลําดับที่  5

จํานวน 200,000 บาท

(กองชาง)
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14.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลาน หมูที่ 9
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลาน หมูที่ 
9 จํานวน 1 สาย  (เส้นทางทิศตะวันตกโรงเรียนบ้านโนนลานถึง
คลองชลประทาน หมูที่ 9) ขนาดกว้าง 3.50  เมตร  ยาว  100.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องคการ
บริหารสวนตําบลเป๊าะ กําหนด พร้อมป้ายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  17  
ลําดับที่ 30

จํานวน 173,000 บาท

(กองชาง)
15.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากยาง หมูที่ 3
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากยาง หมู
ที่ 3 จํานวน 1 สาย (สายหนองสองห้อง-ทางหลวง 2087) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบลเป๊าะ กําหนด พร้อม
ป้ายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 42 ลําดับ
ที่ 48
(กองชาง)

จํานวน 101,200 บาท

16.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมูที่ 5
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมูที่ 
5 จํานวน 1 สาย (สายบ้านโนนแดง หมูที่ 5-บ้านหนองคูใหม หมูที่ 
15) ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 75.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบรูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบลเป๊าะ 
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  55  
ลําดับที่  84

จํานวน 171,100 บาท
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2.โครงการกอสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมวง  หมูที่ 
4
-เพื่อเป็นคากอสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมวง หมูที่ 
4 จํานวน 1 สาย (สายร้านสองพี่น้อง-แยกบ้านนางเลื่อน  หลักบุญ) 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบรูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบลเป๊าะกําหนด 
พร้อมป้ายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   หน้าที่  9  
ลําดับที่ 11

จํานวน 212,000 บาท

(กองชาง)
3.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง  หมูที่ 5
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมูที่ 
5 จํานวน 1 สาย (สายทํานบรองคําน้อย)  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
ที่องคการบริหารสวนตําบลเป๊าะ กําหนด พร้อมป้ายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  56  
ลําดับที่  37

จํานวน 333,000 บาท

4.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใหญ หมูที่ 
7
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใหญ หมู
ที่ 7  จํานวน 1 สาย (ทางหลวง 2349 -คลองชลประทาน) ขนาด
กว้าง  4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบรูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบลเป๊าะ 
กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  68  
ลําดับที่  117

จํานวน 333,000 บาท

(กองชาง)
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5.โครงการกอสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู
น้อย  หมูที่ 8
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
หนองคูน้อย  หมูที่ 8 จํานวน 1 สาย (สายทางเข้าหมูบ้านไปที่พัก
สงฆ)  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  333.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบล
เป๊าะ  กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   หน้าที่  16  
ลําดับที่  25

จํานวน 494,000 บาท

(กองชาง)
6.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนลาน  หมูที่  9
 
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนลาน  หมู
ที่  9  จํานวน  1  สาย (สายบ้านนายพรม  พรหมอุน)  ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  24.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบลเป๊าะ กําหนด พร้อม
ป้ายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  90  
ลําดับที่  177

จํานวน 50,000 บาท

7.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลาน  หมูที่  9
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลาน  หมู
ที่ 9  จํานวน  1  สาย  (สายทางหลวง 3005-บ้านนางลําภู  แพงยา)  
ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  40.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบลเป๊าะ 
กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  18  
ลําดับที่  31

จํานวน 62,700 บาท

(กองชาง)
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8.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมวงงาม  หมูที่ 10
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมวงงาม หมูที่ 
10  จํานวน 1 สาย (สายบ้านมวงงาม หมูที่ 10 - หนองผือ) ขนาด
กว้าง  5.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบลเป๊าะ กําหนด พร้อม
ป้ายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  198  
ลําดับที่  197

จํานวน 157,000 บาท

(กองชาง)
9.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใต้ หมูที่ 12
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใต้ หมู
ที่ 12  จํานวน 1 สาย (สายด้านทิศตะวันออกหมูบ้าน) ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร  ยาว  100.00 เมตร หนา  0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบลเป๊าะ  กําหนด  พร้อม
ป้ายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  101  
ลําดับที่  109

จํานวน 223,000 บาท

(กองชาง)
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

-เพื่อจายเป็นเงินคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1837 ลงวันที่  11 กันยายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จํานวน 20,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 216,800 บาท

งบบุคลากร รวม 202,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 202,800 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 202,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการ
เกษตร จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 14,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกต้นไม้ในวันวิสาขบูชา เชน คา
ป้าย คาวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 อนุมัติให้
วันวิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้ประจําปี
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ2561-2565

จํานวน 2,000 บาท

(สํานักปลัด)
-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชดําริฯ เชน คาจัดทําป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 181 ลําดับที่  
6

จํานวน 2,000 บาท

(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุ อุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน เคียว สปริงเกอร จอบหมุน ผานไถกระทะ คราด
ซี่พรวนดินระหวางแถว อวน กระชัง มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุสัตวปีกและสัตว
น้ํา หัวกระโหลกดูดน้ํา เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

223,761

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,190,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,361,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

373,480

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

223,761

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,190,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,361,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

373,480
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งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (สปสช.)
-เพื่อจายเป็นเงินสมทบ
เข้ากองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ตามกฎหมาย
วาด้วยหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นเพื่อสมทบเข้า
กองทุน พ.ศ.2561 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 
2561 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

80,000
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งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (สปสช.)
-เพื่อจายเป็นเงินสมทบ
เข้ากองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ตามกฎหมาย
วาด้วยหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นเพื่อสมทบเข้า
กองทุน พ.ศ.2561 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 
2561 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,228,680 229,920 1,831,440 284,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

118,080 67,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

823,620 7,398,180

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

185,280
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,403,076 165,000 1,686,120 342,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

89,304 22,740 10,740

เงินวิทยฐานะ 151,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

538,000 30,000 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000

คาเชาบ้าน 144,000 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 9,000 25,000

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 789,240 202,800 4,588,836

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 134,784

เงินวิทยฐานะ 151,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000 708,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000

คาเชาบ้าน 180,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 94,000

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
เพื่อขอรับเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําป แก
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่  28  ธันวาคม  
2559

30,000
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งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
เพื่อขอรับเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําป แก
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่  28  ธันวาคม  
2559

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการรายเดือน 
เชน คาจ้างเหมายาม
รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ ฯลฯ

42,000

-เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ เชน 
จ้างเหมาดูแลสวนหยอม 
ดูแลต้นไม้บริเวณสํานัก
งาน อบต. คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ์ตาง ๆ 
ฯลฯ

189,018
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการรายเดือน 
เชน คาจ้างเหมายาม
รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ ฯลฯ

42,000

-เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ เชน 
จ้างเหมาดูแลสวนหยอม 
ดูแลต้นไม้บริเวณสํานัก
งาน อบต. คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ์ตาง ๆ 
ฯลฯ

189,018
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เชน คาถายเอกสารคา
เข้าปกหนังสือ คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คา
จ้างจัดทําปายประชา
สัมพันธ์ หรือปายอื่น ๆ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เชน คาถายเอกสารคา
เข้าปกหนังสือ คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คา
จ้างจัดทําปายประชา
สัมพันธ์ หรือปายอื่น ๆ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระ
มหากษัตริยฺ์
-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระ
มหากษัตริยฺ์ ได้แก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาใช้จายในการตกแตง
และจัดสถานที่ คาใช้
จายในการจัดงาน
-เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนการ
กระจายอํานาจให้แก
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระ
มหากษัตริยฺ์
-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระ
มหากษัตริยฺ์ ได้แก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาใช้จายในการตกแตง
และจัดสถานที่ คาใช้
จายในการจัดงาน
-เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนการ
กระจายอํานาจให้แก
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542

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

โครงการอบรมสงเสริม
การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการอบรมสงเสริม
การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล  ได้แก คา
ใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม คาวัสดุ คา
เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร และคาใช้จาย
อื่น ๆที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 298  
ลําดับที่ 17

10,000

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:44:27 หน้า : 17/142



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสงเสริม
การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการอบรมสงเสริม
การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล  ได้แก คา
ใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม คาวัสดุ คา
เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร และคาใช้จาย
อื่น ๆที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 298  
ลําดับที่ 17

10,000

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:44:27 หน้า : 18/142



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการออกให้บริการ
รับชําระภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีปาย
-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการออกให้บริการ
รับชําระภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีปาย 
ได้แก คาปายประชา
สัมพันธ์รับภาษี เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-

4,000

-เพื่อจายเป็นคาจัดทํา
พวงมาลา ชอดอกไม้ ใน
งานรัฐพิธี ตาง ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการออกให้บริการ
รับชําระภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีปาย
-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการออกให้บริการ
รับชําระภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีปาย 
ได้แก คาปายประชา
สัมพันธ์รับภาษี เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-

4,000

-เพื่อจายเป็นคาจัดทํา
พวงมาลา ชอดอกไม้ ใน
งานรัฐพิธี ตาง ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

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

เพื่อจายเป็นคาเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงาน
จ้าง เชน คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง 
ฯลฯ

60,000

-เพื่อจายเป็นคาเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงาน
จ้าง เชน คาพาหนะเดิน
ทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาเชา
ที่พักฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงาน
จ้าง เชน คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง 
ฯลฯ

60,000

-เพื่อจายเป็นคาเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงาน
จ้าง เชน คาพาหนะเดิน
ทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาเชา
ที่พักฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561

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

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง  ผู้
นําชุมชน และประชาชน
ในเขต อบต.
-เป็นไปตามตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  295  
ลําดับที่  15

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง  ผู้
นําชุมชน และประชาชน
ในเขต อบต.
-เป็นไปตามตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  295  
ลําดับที่  15

200,000
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งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 516 ลงวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือ
จังหวัดศรีสะเกษ ดวนที่
สุด ที่ ศก 0023.3/ว 
982 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัด
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)

60,000
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งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 516 ลงวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือ
จังหวัดศรีสะเกษ ดวนที่
สุด ที่ ศก 0023.3/ว 
982 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัด
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)

60,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การลงทะเบียนฝึกอบรม
และสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

60,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 110,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การลงทะเบียนฝึกอบรม
และสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

60,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 220,000
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งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลป
ใหม-สงกรานต์
-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
จัดกิจกรรมสาธารณะ
โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลป
ใหม-สงกรานต์  โดยตั้ง
จุดตรวจรวมกับตํารวจ
บ้านและฝ่ายปกครอง
ท้องที่ในชวงเทศกาล
ตาง ๆ เพื่อให้บริการ
ประชาชนและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล ได้แก คา
อาหารและเครื่องดื่ม คา
เชาหรือบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
จัดกิจกรรม เชน เต๊นท์ 
คาใช้จายในการจัด
สถานที่ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การ
สงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององค์กร

80,000
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งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลป
ใหม-สงกรานต์
-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
จัดกิจกรรมสาธารณะ
โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลป
ใหม-สงกรานต์  โดยตั้ง
จุดตรวจรวมกับตํารวจ
บ้านและฝ่ายปกครอง
ท้องที่ในชวงเทศกาล
ตาง ๆ เพื่อให้บริการ
ประชาชนและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล ได้แก คา
อาหารและเครื่องดื่ม คา
เชาหรือบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
จัดกิจกรรม เชน เต๊นท์ 
คาใช้จายในการจัด
สถานที่ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การ
สงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององค์กร

80,000
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ปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0801.4
/ว 867 ลงวันที่ 28 
มีนาคม 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  280 
ลําดับที่ 1

เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการซ้อมแผนเพื่อ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
และอัคคีภัย
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557
-หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2 /ว 
440 ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2563
-ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัย

5,000
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ปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0801.4
/ว 867 ลงวันที่ 28 
มีนาคม 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  280 
ลําดับที่ 1

เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการซ้อมแผนเพื่อ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
และอัคคีภัย
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557
-หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2 /ว 
440 ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2563
-ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัย

5,000
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ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553

-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เชน คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือ คาจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ เป็น
ต้น
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564

83,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาประกอบอาหาร  
จํานวน 21 บาทตอคน  
245  วัน
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เปาะ  จํานวน  19
  คน
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
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ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553

-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เชน คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือ คาจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ เป็น
ต้น
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564

83,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาประกอบอาหาร  
จํานวน 21 บาทตอคน  
245  วัน
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เปาะ  จํานวน  19
  คน
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
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บ้านมวง  จํานวน  10  
คน
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านโนนลาน  จํานวน  
19  คน
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านหมากยาง  จํานวน  
6  คน
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยรายได้และรายจาย
ของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 4657 ลงวันที่  30  
มิถุนายน 2565

277,830

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
คาจัดการเรียนการสอน 
จํานวน  54 คน ๆละ 
1,700  บาท
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เปาะ จํานวน 19 
คน
2.ศูนย์พัฒนาเด็กล็กวัด
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บ้านมวง  จํานวน  10  
คน
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านโนนลาน  จํานวน  
19  คน
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านหมากยาง  จํานวน  
6  คน
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยรายได้และรายจาย
ของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 4657 ลงวันที่  30  
มิถุนายน 2565

277,830

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
คาจัดการเรียนการสอน 
จํานวน  54 คน ๆละ 
1,700  บาท
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เปาะ จํานวน 19 
คน
2.ศูนย์พัฒนาเด็กล็กวัด
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บ้านมวง  จํานวน 10 
คน
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านโนนลาน  จํานวน 
19 คน
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านหมากยาง จํานวน 
6 คน
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยรายรับและรายจาย
ของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565
(กองการศึกษา)

91,800

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดบ้านโนนลาน 
(อายุ 3-5 ป) จํานวน 8 
คน
1.คาหนังสือเรียน  คน

9,040
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บ้านมวง  จํานวน 10 
คน
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านโนนลาน  จํานวน 
19 คน
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านหมากยาง จํานวน 
6 คน
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยรายรับและรายจาย
ของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565
(กองการศึกษา)

91,800

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดบ้านโนนลาน 
(อายุ 3-5 ป) จํานวน 8 
คน
1.คาหนังสือเรียน  คน

9,040
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ละ 200 บาท/ป
2.คาอุปกรณ์การเรียน 
คนละ 200 บาท/ป
3.คาเครื่องแบบนักเรียน 
 คนละ  300 บาท/ป
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน  คนละ 430 
บาท/ป

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการบริหารสถาน
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-
5 ป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านมวง จํานวน  6ุ 
คน
1.คาหนังสือเรียน คนละ 
200 บาท/ป
2.คาอุปกรณ์การเรียน 
คนละ 200 บาท/ป
3.คาเครื่องแบบเรียน  
คนละ 300 บาท/ป 
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน  คนละ  430 
บาท/ป

6,780

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
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ละ 200 บาท/ป
2.คาอุปกรณ์การเรียน 
คนละ 200 บาท/ป
3.คาเครื่องแบบนักเรียน 
 คนละ  300 บาท/ป
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน  คนละ 430 
บาท/ป

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการบริหารสถาน
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-
5 ป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านมวง จํานวน  6ุ 
คน
1.คาหนังสือเรียน คนละ 
200 บาท/ป
2.คาอุปกรณ์การเรียน 
คนละ 200 บาท/ป
3.คาเครื่องแบบเรียน  
คนละ 300 บาท/ป 
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน  คนละ  430 
บาท/ป

6,780

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
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ศึกษา
-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการบริหารสถาน
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กวัดบ้านหมาก
ยาง จํานวน 1 คน
1.คาหนังสือเรียน 200  
บาท/ป
2.คาอุปกรณ์การเรียน  
200 บาท/ป
3.คาเครื่องแบบนักเรียน 
 300  บาท/ป
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน 430 บาท/ป

1,130

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษาในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-
5 ป)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.เปาะ จํานวน 15 
คน/ป
1.คาหนังสือเรียน  คน
ละ 200 บาท
2.คาอุปกรณ์การเรยน 
คนละ 200 บาท/ป
3.คาเครื่องแบบนักเรียน 
 คนละ 300 บาท/ป
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้

16,950
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เรียน  คนละ  430 
บาท/ป

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร 
ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พศ 2561-
2565)

10,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการให้ความรู้เรื่อง
ยาเสพติดและเพศศึกษา
แกเด็กและเยาวชน เชน 
คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึก

10,000
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อบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565

-เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเชน 
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก 
คาพาหนะ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พศ 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

50,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การลงทะเบียนฝึกอบรม
และสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

50,000

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
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ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัคราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการดําเนินปองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า เชน คา
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า และวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นของ
งานสัตวแพทย์ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการสวัสดิภาพสัตว์

30,000
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ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  259  
ลําดับที่  4
(สํานักปลัด)

-เพื่อจายเป็นเงินชวย
เหลือครอบครัวผู้มีราย
ได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งใน
เขต อบต. เชน คาวัสดุ 
คาใช้จายอื่น ๆ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น     
                       
 พ.ศ.2560
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว 6768 ลงวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 2145 ลงวัน
ที่ 11 ตุลาคม 2560

25,000
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(สํานักปลัด)

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกและการสง
เสริมการลดปริมาณขยะ 
การทิ้ง การคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหมู
บ้าน/ชุมชน
-เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การดําเนินโครงการ
รณรงค์สร้างจิตสํานึก
และการสงเสริมการลด
ปริมาณขยะ การทิ้ง 
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหมูบ้าน/ชุมชน ได้แก 
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร และคาใช้จาย
อื่น ๆที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พศ2566-2570
)  หน้าที่  301 ลําดับที่  

10,000
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(สํานักปลัด)
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27
(สํานักปลัด)

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ (วันสงกรานต์)
-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการจัดงานวันผู้สูง
อาย (วันสงกรานต์) เชน 
คารับรอง คาพิธีการทาง
ศาสนา คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใช้
จายอื่น ๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง คาใช้จายใน
การประกวดและคาใช้
จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัด
งาน
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่ 287  
ลําดับที่ 1

40,000
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27
(สํานักปลัด)

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ (วันสงกรานต์)
-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการจัดงานวันผู้สูง
อาย (วันสงกรานต์) เชน 
คารับรอง คาพิธีการทาง
ศาสนา คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใช้
จายอื่น ๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง คาใช้จายใน
การประกวดและคาใช้
จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัด
งาน
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่ 287  
ลําดับที่ 1

40,000
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(สํานักปลัด)

โครงการวันสตรีสากล
-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการจัดงานวันสตรี
สากล  เชน คาตอบแทน
วิทยากร คารับรอง คา
ใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง คา
ใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน และคาใช้
จายในการประชา
สัมพันธ์งานและคาใช้
จาย                         
            
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  266  
ลําดับที่  5
(สํานักปลัด)

30,000
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(สํานักปลัด)

โครงการวันสตรีสากล
-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการจัดงานวันสตรี
สากล  เชน คาตอบแทน
วิทยากร คารับรอง คา
ใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง คา
ใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน และคาใช้
จายในการประชา
สัมพันธ์งานและคาใช้
จาย                         
            
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  266  
ลําดับที่  5
(สํานักปลัด)

30,000
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โครงการวันสตรีสากล
-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการจัดงานวันสตรี
สากล  เชน คาตอบแทน
วิทยากร คารับรอง คา
ใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง คา
ใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน และคาใช้
จายในการประชา
สัมพันธ์งานและคาใช้
จาย                         
            
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  266  
ลําดับที่  5
(สํานักปลัด)

30,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง 365 วัน  เชน คา
อาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุ ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม  2553

25,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการถายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นงาน
ชางฝมือพื้นบ้าน เชน 
คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการศึกษารวม
ปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุ 
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โครงการวันสตรีสากล
-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการจัดงานวันสตรี
สากล  เชน คาตอบแทน
วิทยากร คารับรอง คา
ใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง คา
ใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน และคาใช้
จายในการประชา
สัมพันธ์งานและคาใช้
จาย                         
            
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  266  
ลําดับที่  5
(สํานักปลัด)

30,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง 365 วัน  เชน คา
อาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุ ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม  2553

25,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการถายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นงาน
ชางฝมือพื้นบ้าน เชน 
คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

5,000 5,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการศึกษารวม
ปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุ 
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เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการสงเสริม
กิจกรรมในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และ
การสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ เชน 
คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาจัดทําปาย
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เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

5,000 5,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการสงเสริม
กิจกรรมในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และ
การสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

5,000 5,000

เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ เชน 
คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาจัดทําปาย
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ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 
ทม 0808.2/ว 2909 ลง
วันที่  27 เมษายน 
2565

-เพื่อจายเป็นคารังวัดที่
สาธารณประโยชน์
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

-เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การจ้างเหมาบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ 
คารับรองแบบ  
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
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ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 
ทม 0808.2/ว 2909 ลง
วันที่  27 เมษายน 
2565

23,000 23,000

-เพื่อจายเป็นคารังวัดที่
สาธารณประโยชน์
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

10,000 10,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การจ้างเหมาบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ 
คารับรองแบบ  
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ

15,000 15,000
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องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562

-เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การตรวจสอบคุณภาพ
น้ํา
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว
-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
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องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562

-เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การตรวจสอบคุณภาพ
น้ํา
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562

10,000 10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว
-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ

40,000 40,000
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.2555  และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
.2561

คาลงทะเบียนฝึกอบรม
-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้
จายในทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม สําหรับ
การฝึกอบรมที่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
จัดหรือรวมกันจัด 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการปลูกต้นไม้ใน
วันวิสาขบูชา เชน คา
ปาย คาวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2563 อนุมัติ
ให้วันวิสาขบูชาเป็นวัน
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.2555  และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
.2561

คาลงทะเบียนฝึกอบรม
-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้
จายในทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม สําหรับ
การฝึกอบรมที่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
จัดหรือรวมกันจัด 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

40,000 40,000

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการปลูกต้นไม้ใน
วันวิสาขบูชา เชน คา
ปาย คาวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2563 อนุมัติ
ให้วันวิสาขบูชาเป็นวัน

2,000 2,000
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ต้นไม้ประจําป
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พศ2561-2565

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการสงเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชดําริฯ เชน คา
จัดทําปายโครงการ 
ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์
ปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 181 ลําดับ
ที่  6

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 175,000 50,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000 10,000 4,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,000 569,111

วัสดุกอสร้าง 10,000 10,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 8,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 160,000 8,500
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ต้นไม้ประจําป
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พศ2561-2565

-เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการสงเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชดําริฯ เชน คา
จัดทําปายโครงการ 
ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์
ปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 181 ลําดับ
ที่  6

2,000 2,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 275,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 60,000 84,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 581,111

วัสดุกอสร้าง 120,000 145,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 108,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 208,500
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วัสดุอื่น 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 200,000 12,000

คาบริการโทรศัพท์ 7,000

คาบริการไปรษณีย์ 3,500

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000 8,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

12,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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วัสดุอื่น 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 212,000

คาบริการโทรศัพท์ 7,000

คาบริการไปรษณีย์ 3,500

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

78,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

12,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องถายเอกสาร
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องถายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  
จํานวน 1 เครื่อง 
-ความเร็ว 30 แผนตอ
นาที ตามราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095     
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564
-เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานัก
งบประมาณ  ธันวาคม 
2564

120,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องถายเอกสาร
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องถายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  
จํานวน 1 เครื่อง 
-ความเร็ว 30 แผนตอ
นาที ตามราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095     
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564
-เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานัก
งบประมาณ  ธันวาคม 
2564

120,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน 
(จอแสดงภาพไมน้อย 
กวา 19 นิ้ว) จํานวน  2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ  
17,000 บาท รายละ
เอียดตามเกณ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจ
และสังคม
-มีหนวยประมาณมวล
ผล (CPU) ไมน้อยกวา 
4 แกนหลัก
-หนวยประมวลผลกลาง 
(CPU)   
-มีหนวยความจําหลัก 
(RAM) ชนิด DDR  หรือ
ดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล
ชนิด (SATA) หรือดีกวา
ขนาดความจุไมน้อยกวา 

34,000
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งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน 
(จอแสดงภาพไมน้อย 
กวา 19 นิ้ว) จํานวน  2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ  
17,000 บาท รายละ
เอียดตามเกณ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจ
และสังคม
-มีหนวยประมาณมวล
ผล (CPU) ไมน้อยกวา 
4 แกนหลัก
-หนวยประมวลผลกลาง 
(CPU)   
-มีหนวยความจําหลัก 
(RAM) ชนิด DDR  หรือ
ดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล
ชนิด (SATA) หรือดีกวา
ขนาดความจุไมน้อยกวา 

34,000
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 1 TB 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink  Tank Printer)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
           (Ink  Tank 
Printer)  จํานวน 2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 
4,000 บาท ราย
ละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  ดัง
นี้
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
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 1 TB 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink  Tank Printer)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
           (Ink  Tank 
Printer)  จํานวน 2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 
4,000 บาท ราย
ละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  ดัง
นี้
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
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พิมพ์ (Ink  Tank 
Printer) จากโรงงานผู้
ผลิต
-มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไมน้อยกวา 
1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์
รางขาวดําสําหรับ
กระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 19 หน้าตอนาที 
 (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอวินาที
-มีความเร็วในการพิมพ์
รางสีสําหรับกระดาษ 
A4 ไมน้อยกวา 15 หน้า
ตอนาที (ppm) หรือ 5 
ภาพตอนาที (ipm)
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน 

8,000
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พิมพ์ (Ink  Tank 
Printer) จากโรงงานผู้
ผลิต
-มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไมน้อยกวา 
1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์
รางขาวดําสําหรับ
กระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 19 หน้าตอนาที 
 (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอวินาที
-มีความเร็วในการพิมพ์
รางสีสําหรับกระดาษ 
A4 ไมน้อยกวา 15 หน้า
ตอนาที (ppm) หรือ 5 
ภาพตอนาที (ipm)
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน 

8,000
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ธันวาคม 2564

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)  
จํานวน 1 เครื่อง ราย
ละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจ
และสังคม ดังนี้
-มีหนวยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 6 แกนหลัก  (6 
core) และ 12 แกน
เสมือน (12 Thread) 
-หนวยประมวผลกลาง 
(CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (LeveL) 
เดียวกันขนาดไมน้อย
กวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล
ชนิด (SATA) หรือดีกวา
ขนาดความจุไมน้อยกวา 
 1  TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาด

22,000
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ธันวาคม 2564

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)  
จํานวน 1 เครื่อง ราย
ละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจ
และสังคม ดังนี้
-มีหนวยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 6 แกนหลัก  (6 
core) และ 12 แกน
เสมือน (12 Thread) 
-หนวยประมวผลกลาง 
(CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (LeveL) 
เดียวกันขนาดไมน้อย
กวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล
ชนิด (SATA) หรือดีกวา
ขนาดความจุไมน้อยกวา 
 1  TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาด

22,000
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ความจุไมน้อยกวา 250 
GB จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง ราย
ละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดัง
นี้
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
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ความจุไมน้อยกวา 250 
GB จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง ราย
ละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดัง
นี้
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
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หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 
 (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์
รางขาวดําสําหรับ
กระดาษ A4  ไมน้อย
กวา 19 หน้าตอนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์
รางสีสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมน้อยกวา 
15 หน้าตอนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพตอนาที 
(ipm)
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน 

4,000
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หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 
 (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์
รางขาวดําสําหรับ
กระดาษ A4  ไมน้อย
กวา 19 หน้าตอนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์
รางสีสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมน้อยกวา 
15 หน้าตอนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพตอนาที 
(ipm)
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน 

4,000
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ธันวาคม 2564

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมสูบน้ําหอยโขง
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
ปัมสูบน้ําหอยโขงแรง
ดันสูง 3 แรงม้า  จํานวน 
 1  เครื่องเนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบ
ประมาณรายจายตาม
ราคาที่ได้มาจากท้อง
ตลาด หรือราคาที่เคย
จัดซื้ออยางประหยัด
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564

25,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหมากยาง หมูที่ 3
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหมากยาง หมูที่ 3 
จํานวน 1 สาย (สาย
สามแยกบ้านนายสมคิด 
 พรหมทา-วัดป่าสันตินิ
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ธันวาคม 2564

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมสูบน้ําหอยโขง
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
ปัมสูบน้ําหอยโขงแรง
ดันสูง 3 แรงม้า  จํานวน 
 1  เครื่องเนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบ
ประมาณรายจายตาม
ราคาที่ได้มาจากท้อง
ตลาด หรือราคาที่เคย
จัดซื้ออยางประหยัด
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564

25,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหมากยาง หมูที่ 3
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหมากยาง หมูที่ 3 
จํานวน 1 สาย (สาย
สามแยกบ้านนายสมคิด 
 พรหมทา-วัดป่าสันตินิ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

มิตร)  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ 
กําหนด พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า 7 ลําดับที่ 
6

10.โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนลาน หมูที่ 13 
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนลาน  หมูที่ 13 
จํานวน 1 สาย (สาย
สามแยกทิศตะวัน
ตก-รองไผ)  ขนาดกว้าง 
 4.00 เมตร  ยาว  
150.00 เมตร  หนา  
0.15  เมตร ราย
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

มิตร)  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ 
กําหนด พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า 7 ลําดับที่ 
6

168,000 168,000

10.โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนลาน หมูที่ 13 
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนลาน  หมูที่ 13 
จํานวน 1 สาย (สาย
สามแยกทิศตะวัน
ตก-รองไผ)  ขนาดกว้าง 
 4.00 เมตร  ยาว  
150.00 เมตร  หนา  
0.15  เมตร ราย
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ละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ  
กําหนด  พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  24  
ลําดับที่  47

11.โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 บ้านหนองคูใหม  หมูที่ 
15
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 บ้านหนองคูใหม หมูที่ 
15 จํานวน 1  สาย 
(สายโนนอีซา-รองหมา
แจะ)  ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร  ยาว  200.00 
เมตร  หนา  0.15  
เมตร  รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่
องค์การบริหารสวน
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ละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ  
กําหนด  พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  24  
ลําดับที่  47

333,000 333,000

11.โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 บ้านหนองคูใหม  หมูที่ 
15
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 บ้านหนองคูใหม หมูที่ 
15 จํานวน 1  สาย 
(สายโนนอีซา-รองหมา
แจะ)  ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร  ยาว  200.00 
เมตร  หนา  0.15  
เมตร  รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่
องค์การบริหารสวน

313,000 313,000
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ตําบลเปาะ กําหนด 
พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570)  หน้าที่  118  
ลําดับที่  255

12.โครงการซอมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหมากยางเหนือ หมู
ที่ 16
-เพื่อจายเป็นคาซอม
สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหมากยาง
เหนือ หมูที่ 16 จํานวน 
1 สาย  (สายแยกทาง
หลวง 2087 - คลองชล
ประทาน) ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว  70.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ 
กําหนด พร้อมปาย
โครงการ
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ตําบลเปาะ กําหนด 
พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570)  หน้าที่  118  
ลําดับที่  255

12.โครงการซอมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหมากยางเหนือ หมู
ที่ 16
-เพื่อจายเป็นคาซอม
สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหมากยาง
เหนือ หมูที่ 16 จํานวน 
1 สาย  (สายแยกทาง
หลวง 2087 - คลองชล
ประทาน) ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว  70.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ 
กําหนด พร้อมปาย
โครงการ

183,700 183,700
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-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1) พ.ศ.2566-2570 
หน้า 25 ลําดับที่ 50

13.โครงการกอสร้างทอ
สงน้ําเข้านาเพื่อเชื่อมกับ
ทอสงน้ําเพื่อการเกษตร 
บ้านโนนลาน หมูที่ 1
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ทอสงน้ําเข้านาเพื่อ
เชื่อมกับทอสงน้ําเพื่อ
การเกษตร บ้านโนน
ลาน หมูที่ 1 ราย
ละเอียดและแบบ
รูปรายการตามที่กรมชล
ประทานกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1837 ลงวันที่ 11  
กันยายน  2560
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
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-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1) พ.ศ.2566-2570 
หน้า 25 ลําดับที่ 50

13.โครงการกอสร้างทอ
สงน้ําเข้านาเพื่อเชื่อมกับ
ทอสงน้ําเพื่อการเกษตร 
บ้านโนนลาน หมูที่ 1
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ทอสงน้ําเข้านาเพื่อ
เชื่อมกับทอสงน้ําเพื่อ
การเกษตร บ้านโนน
ลาน หมูที่ 1 ราย
ละเอียดและแบบ
รูปรายการตามที่กรมชล
ประทานกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1837 ลงวันที่ 11  
กันยายน  2560
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย

200,000 200,000
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ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (เพิ่มเติม ฉบับที่ 
1)  พ.ศ.2566-2570  
หน้าที่  7  ลําดับที่  5

14.โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนลาน หมูที่ 9
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนลาน หมูที่ 9 
จํานวน 1 สาย  (เส้น
ทางทิศตะวันตก
โรงเรียนบ้านโนนลาน
ถึงคลองชลประทาน หมู
ที่ 9) ขนาดกว้าง 3.50  
เมตร  ยาว  100.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ 
กําหนด พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
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ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (เพิ่มเติม ฉบับที่ 
1)  พ.ศ.2566-2570  
หน้าที่  7  ลําดับที่  5

14.โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนลาน หมูที่ 9
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนลาน หมูที่ 9 
จํานวน 1 สาย  (เส้น
ทางทิศตะวันตก
โรงเรียนบ้านโนนลาน
ถึงคลองชลประทาน หมู
ที่ 9) ขนาดกว้าง 3.50  
เมตร  ยาว  100.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ 
กําหนด พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง

173,000 173,000

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:44:27 หน้า : 96/142



ถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น( พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  17  
ลําดับที่ 30

15.โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหมากยาง หมูที่ 3
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหมากยาง หมูที่ 3 
จํานวน 1 สาย (สาย
หนองสองห้อง-ทาง
หลวง 2087) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลเปาะ กําหนด 
พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 42 ลําดับ
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ถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น( พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  17  
ลําดับที่ 30

15.โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหมากยาง หมูที่ 3
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหมากยาง หมูที่ 3 
จํานวน 1 สาย (สาย
หนองสองห้อง-ทาง
หลวง 2087) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลเปาะ กําหนด 
พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 42 ลําดับ

101,200 101,200
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ที่ 48
(กองชาง)

16.โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนแดง หมูที่ 5
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนแดง หมูที่ 5 
จํานวน 1 สาย (สาย
บ้านโนนแดง หมูที่ 5
-บ้านหนองคูใหม หมูที่ 
15) ขนาดกว้าง  4.00 
เมตร ยาว 75.80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ 
กําหนด พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  55  
ลําดับที่  84
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ที่ 48
(กองชาง)

16.โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนแดง หมูที่ 5
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนแดง หมูที่ 5 
จํานวน 1 สาย (สาย
บ้านโนนแดง หมูที่ 5
-บ้านหนองคูใหม หมูที่ 
15) ขนาดกว้าง  4.00 
เมตร ยาว 75.80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ 
กําหนด พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  55  
ลําดับที่  84

171,100 171,100
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2.โครงการกอสร้างยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านมวง  
หมูที่ 4
-เพื่อเป็นคากอสร้างยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านมวง หมู
ที่ 4 จํานวน 1 สาย 
(สายร้านสองพี่
น้อง-แยกบ้านนางเลื่อน  
หลักบุญ) ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 143.00
 เมตร  หนา  0.15 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลเปาะกําหนด 
พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)   หน้าที่  9  
ลําดับที่ 11

3.โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
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2.โครงการกอสร้างยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านมวง  
หมูที่ 4
-เพื่อเป็นคากอสร้างยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านมวง หมู
ที่ 4 จํานวน 1 สาย 
(สายร้านสองพี่
น้อง-แยกบ้านนางเลื่อน  
หลักบุญ) ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 143.00
 เมตร  หนา  0.15 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลเปาะกําหนด 
พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)   หน้าที่  9  
ลําดับที่ 11

212,000 212,000

3.โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
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บ้านโนนแดง  หมูที่ 5
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนแดง หมูที่ 5 
จํานวน 1 สาย (สาย
ทํานบรองคําน้อย)  
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลเปาะ กําหนด 
พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  56  
ลําดับที่  37

4.โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคูใหญ หมูที่ 
7
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคูใหญ หมูที่ 
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บ้านโนนแดง  หมูที่ 5
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนแดง หมูที่ 5 
จํานวน 1 สาย (สาย
ทํานบรองคําน้อย)  
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลเปาะ กําหนด 
พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  56  
ลําดับที่  37

333,000 333,000

4.โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคูใหญ หมูที่ 
7
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคูใหญ หมูที่ 
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7  จํานวน 1 สาย (ทาง
หลวง 2349 -คลองชล
ประทาน) ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 150.00
 เมตร  หนา  0.15 
เมตร  รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลเปาะ กําหนด  
พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  68  
ลําดับที่  117

5.โครงการกอสร้างยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองคู
น้อย  หมูที่ 8
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านหนองคู
น้อย  หมูที่ 8 จํานวน 1
 สาย (สายทางเข้าหมู
บ้านไปที่พักสงฆ์)  
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7  จํานวน 1 สาย (ทาง
หลวง 2349 -คลองชล
ประทาน) ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 150.00
 เมตร  หนา  0.15 
เมตร  รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลเปาะ กําหนด  
พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  68  
ลําดับที่  117

333,000 333,000

5.โครงการกอสร้างยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองคู
น้อย  หมูที่ 8
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านหนองคู
น้อย  หมูที่ 8 จํานวน 1
 สาย (สายทางเข้าหมู
บ้านไปที่พักสงฆ์)  
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ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  
ยาว  333.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ  
กําหนด  พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)   หน้าที่  16  
ลําดับที่  25

6.โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนลาน  หมูที่  9 
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 บ้านโนนลาน  หมูที่  9
  จํานวน  1  สาย (สาย
บ้านนายพรม  พรหม
อุน)  ขนาดกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  24.00  
เมตร  หนา  0.15  
เมตร  รายละเอียดตาม
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ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  
ยาว  333.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ  
กําหนด  พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)   หน้าที่  16  
ลําดับที่  25

494,000 494,000

6.โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนลาน  หมูที่  9 
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 บ้านโนนลาน  หมูที่  9
  จํานวน  1  สาย (สาย
บ้านนายพรม  พรหม
อุน)  ขนาดกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  24.00  
เมตร  หนา  0.15  
เมตร  รายละเอียดตาม
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แบบรูปรายการที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลเปาะ กําหนด 
พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  90  
ลําดับที่  177

7.โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนลาน  หมูที่  9
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนลาน  หมูที่ 9  
จํานวน  1  สาย  (สาย
ทางหลวง 3005-บ้าน
นางลําภู  แพงยา)  
ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  
ยาว  40.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ 
กําหนด  พร้อมปาย
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แบบรูปรายการที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลเปาะ กําหนด 
พร้อมปายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  90  
ลําดับที่  177

50,000 50,000

7.โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนลาน  หมูที่  9
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนลาน  หมูที่ 9  
จํานวน  1  สาย  (สาย
ทางหลวง 3005-บ้าน
นางลําภู  แพงยา)  
ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  
ยาว  40.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ 
กําหนด  พร้อมปาย

62,700 62,700
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โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  18  
ลําดับที่  31

8.โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมวงงาม  หมูที่ 10
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมวงงาม หมูที่ 10  
จํานวน 1 สาย (สาย
บ้านมวงงาม หมูที่ 10 - 
หนองผือ) ขนาดกว้าง  
5.00 เมตร ยาว 57.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ 
กําหนด พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
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โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  18  
ลําดับที่  31

8.โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมวงงาม  หมูที่ 10
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมวงงาม หมูที่ 10  
จํานวน 1 สาย (สาย
บ้านมวงงาม หมูที่ 10 - 
หนองผือ) ขนาดกว้าง  
5.00 เมตร ยาว 57.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ 
กําหนด พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย

157,000 157,000
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ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  198  
ลําดับที่  197

9.โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคูใต้ หมูที่ 12
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคูใต้ หมูที่ 12
  จํานวน 1 สาย (สาย
ด้านทิศตะวันออกหมู
บ้าน) ขนาดกว้าง  4.00
 เมตร  ยาว  100.00 
เมตร หนา  0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ  
กําหนด  พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
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ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  198  
ลําดับที่  197

9.โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคูใต้ หมูที่ 12
-เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคูใต้ หมูที่ 12
  จํานวน 1 สาย (สาย
ด้านทิศตะวันออกหมู
บ้าน) ขนาดกว้าง  4.00
 เมตร  ยาว  100.00 
เมตร หนา  0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่องค์การ
บริหารสวนตําบลเปาะ  
กําหนด  พร้อมปาย
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนา

223,000 223,000
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ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  101  
ลําดับที่  109

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

-เพื่อจายเป็นเงินคาชด
เชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K) 
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1837 ลงวันที่  11 
กันยายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  101  
ลําดับที่  109

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

-เพื่อจายเป็นเงินคาชด
เชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K) 
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1837 ลงวันที่  11 
กันยายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนให้กับที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ เพื่อดําเนิน
โครงการ ปองกันเฝา
ระวังและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดศรีสะเกษ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559  และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้าที่  186  
ลําดับที่ 4

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนให้กับที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ เพื่อดําเนิน
โครงการ ปองกันเฝา
ระวังและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดศรีสะเกษ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559  และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้าที่  186  
ลําดับที่ 4

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนให้กับปกครอง
อําเภอบึงบูรพ์ เพื่อ
ดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินี ประจําปพุทธ
ศักราช 2566
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559  และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563                
                              
          
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  186  
ลําดับที่  4

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนให้กับปกครอง
อําเภอบึงบูรพ์ เพื่อ
ดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินี ประจําปพุทธ
ศักราช 2566
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559  และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563                
                              
          
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่  186  
ลําดับที่  4

10,000

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:44:27 หน้า : 120/142



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนให้กับปกครอง
อําเภอบึงบูรพ์ เพื่อ
ดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปหลวง และวันแม
แหงชาติ ประจําปพุทธ
ศักราช 2566
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563 หน้าที่  
186  หน้าที่  4

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนให้กับปกครอง
อําเภอบึงบูรพ์ เพื่อ
ดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปหลวง และวันแม
แหงชาติ ประจําปพุทธ
ศักราช 2566
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563 หน้าที่  
186  หน้าที่  4

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนให้กับปกครอง
อําเภอบึงบูรพ์ เพื่อ
ดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ์ ประจําปพุทธ
ศักราช 2566
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  186  
ลําดับที่  4

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนให้กับปกครอง
อําเภอบึงบูรพ์ เพื่อ
ดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ์ ประจําปพุทธ
ศักราช 2566
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  หน้าที่  186  
ลําดับที่  4

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนคา
อาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองคู 
-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนในการจัดสรร
อาหารกลางวันให้แกนัก
เรียนระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาปที่ 6 ของ
โรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองคู จํานวน  200  
วัน  ในอัตราคนละ  21  
บาทตอวัน 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ..ศ 2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
3.เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 
2565

399,000

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:44:27 หน้า : 125/142



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนคา
อาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองคู 
-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนในการจัดสรร
อาหารกลางวันให้แกนัก
เรียนระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาปที่ 6 ของ
โรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองคู จํานวน  200  
วัน  ในอัตราคนละ  21  
บาทตอวัน 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ..ศ 2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
3.เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 
2565

399,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนคา
อาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนบ้านโนนลาน
-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนในการจัดสรร
อาหารกลางวันให้แกนัก
เรียนระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปที่ 6 ของ
โรงเรียนบ้านโนนลาน 
จํานวน 200 วัน ใน
อัตราคนละ  21 บาท
ตอวัน
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 
2565

344,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนคา
อาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนบ้านโนนลาน
-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนในการจัดสรร
อาหารกลางวันให้แกนัก
เรียนระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปที่ 6 ของ
โรงเรียนบ้านโนนลาน 
จํานวน 200 วัน ใน
อัตราคนละ  21 บาท
ตอวัน
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 
2565

344,400
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งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนคา
อาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนบ้านมวง
-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนในการจัดสรร
อาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนระดับอนุบาล
ถึงระดับประถมศึกษาป
ที่ 6 ของโรงเรียนบ้าน
มวง จํานวน 200 วัน 
ในอัตราคนละ 21 บาท
ตอวัน
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30  มิถุนายน 
2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้าที่  34  
ลําดับที่  9

277,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนคา
อาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนบ้านมวง
-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนในการจัดสรร
อาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนระดับอนุบาล
ถึงระดับประถมศึกษาป
ที่ 6 ของโรงเรียนบ้าน
มวง จํานวน 200 วัน 
ในอัตราคนละ 21 บาท
ตอวัน
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30  มิถุนายน 
2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้าที่  34  
ลําดับที่  9

277,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการตามพระราชดํา
ริด้ารสาธารณสุข
-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนให้คณะกรรมการ
หมูบ้าน/ชุมชน เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่
ชุมชน/หมูบ้านในการ
ขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข 
เชน คาใช้จายในการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของ
ประชาชนการเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถ 
การอบรม การรณรงค์ 
การเผยแพรประชา
สัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 

240,000
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งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการตามพระราชดํา
ริด้ารสาธารณสุข
-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนให้คณะกรรมการ
หมูบ้าน/ชุมชน เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่
ชุมชน/หมูบ้านในการ
ขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข 
เชน คาใช้จายในการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของ
ประชาชนการเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถ 
การอบรม การรณรงค์ 
การเผยแพรประชา
สัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 

240,000
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ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 262 
ลําดับที่ 14
(สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการอุดหนุนคา
ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ พร้อมติดตั้ง
ไฟฟา  บ้านโนนลานหมู
ที่ 1
-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนให้กับการไฟฟา
สวนภูมิภาค ในการ
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
พร้อมติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ บ้านโนนลาน 
หมูที่ 1 (สายบ้านโนน
ลาน หมูที่ 1-บ้านมวง 
หมูที่ 4) 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559  และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2

100,000
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ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 262 
ลําดับที่ 14
(สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการอุดหนุนคา
ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ พร้อมติดตั้ง
ไฟฟา  บ้านโนนลานหมู
ที่ 1
-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนให้กับการไฟฟา
สวนภูมิภาค ในการ
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
พร้อมติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ บ้านโนนลาน 
หมูที่ 1 (สายบ้านโนน
ลาน หมูที่ 1-บ้านมวง 
หมูที่ 4) 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559  และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2

100,000
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) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 34 ลําดับ
ที่ 27 
(กองชาง)

โครงการอุดหนุนคา
ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ พร้อมติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะ  หมูที่ 
12
-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนให้แกการไฟฟา
สวนภูมิภาค ในการ
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
พร้อมติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ (ถนนสาย 
2087- ถนนทางหลวง 
หมายเลข 2089)
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2

100,000
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) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 34 ลําดับ
ที่ 27 
(กองชาง)

โครงการอุดหนุนคา
ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ พร้อมติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะ  หมูที่ 
12
-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนให้แกการไฟฟา
สวนภูมิภาค ในการ
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
พร้อมติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ (ถนนสาย 
2087- ถนนทางหลวง 
หมายเลข 2089)
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2

100,000

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:44:27 หน้า : 136/142



) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้าที่  21  
ลําดับที่  40
(กองชาง)

โครงการอุดหนุนคา
ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ พร้อมติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะ บ้าน
หนองคูน้อย-สํานักสงฆ์ 
-เพื่อจายเป็นอุดหนุนให้
แกการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ในการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ํา พร้อม
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
(เส้นสํานักสงฆ์ หนองคู
น้อย-บ้านโซงเลง ตําบล
หนองม้า)
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2

100,000
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) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้าที่  21  
ลําดับที่  40
(กองชาง)

โครงการอุดหนุนคา
ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ พร้อมติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะ บ้าน
หนองคูน้อย-สํานักสงฆ์ 
-เพื่อจายเป็นอุดหนุนให้
แกการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ในการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่ํา พร้อม
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
(เส้นสํานักสงฆ์ หนองคู
น้อย-บ้านโซงเลง ตําบล
หนองม้า)
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2

100,000
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) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่  14 
สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้าที่ 118 
ลําดับที่ 256
(กองชาง)

-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนให้กลุมอาชีพใน
เขต อบต.เปาะ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  ลําดับที่  11  
หน้าที่  268
(สํานักปลัด)

100,000

-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนกลุมประชาชนใน
เขต อบต.เปาะ 
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) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่  14 
สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้าที่ 118 
ลําดับที่ 256
(กองชาง)

-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนให้กลุมอาชีพใน
เขต อบต.เปาะ
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  ลําดับที่  11  
หน้าที่  268
(สํานักปลัด)

100,000

-เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนกลุมประชาชนใน
เขต อบต.เปาะ 
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โครงการเงินอุดหนุน
งานประเพณีท้องถิ่น 
จํานวน 12 หมูบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570)  หน้าที่  291  
ลําดับที่   13
(กองการศึกษา)

รวม 11,598,841 10,676,578 599,920 6,174,441 318,000 25,000 310,000 832,860

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:44:27 หน้า : 141/142



โครงการเงินอุดหนุน
งานประเพณีท้องถิ่น 
จํานวน 12 หมูบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570)  หน้าที่  291  
ลําดับที่   13
(กองการศึกษา)

120,000 120,000

รวม 135,000 5,812,560 216,800 36,700,000

วันที่พิมพ์ : 26/12/2565  09:44:27 หน้า : 142/142




