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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลตาอ็อง
อําเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตาอ็องอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลตาอ็องจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 83,211,631.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 34,640,540.73 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 32,044,358.41 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 12 โครงการ รวม 1,138,586.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 53,715,781.73 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 84,768.35 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 114,302.63 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 719,591.62 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 205,318.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 32,022.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,513,146.03 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 34,046,633.10 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 612,085.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 40,695,884.57 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 16,253,687.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,283,590.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,608,218.57 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,723,059.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,827,330.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 232,085.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,024,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง

อ.เมืองสุรินทร  จ.สุรินทร

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 810,992.65 520,000.00 520,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

181,143.10 199,500.00 169,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 20,843.40 824,000.00 824,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 251,311.00 300,500.00 280,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,264,290.15 1,849,000.00 1,799,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 44,209,027.61 22,932,000.00 24,432,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

44,209,027.61 22,932,000.00 24,432,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 36,262,890.62 39,388,941.00 39,664,010.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

36,262,890.62 39,388,941.00 39,664,010.00

รวม 81,736,208.38 64,169,941.00 65,895,010.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 18,886,677.00 21,941,681.00 21,372,340.00

งบบุคลากร 13,982,445.00 16,580,748.00 18,304,900.00

งบดําเนินงาน 8,100,557.94 12,829,415.00 12,645,470.00

งบลงทุน 3,197,300.00 8,788,097.00 9,532,300.00

งบรายจ่ายอื่น 28,000.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,947,400.00 4,000,000.00 4,010,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 48,142,379.94 64,169,941.00 65,895,010.00

รวม 48,142,379.94 64,169,941.00 65,895,010.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลตาอ็อง

อําเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลตาอ็อง

อ.เมืองสุรินทร  จ.สุรินทร

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,880,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 120,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,505,570

แผนงานสาธารณสุข 320,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 2,122,500

แผนงานเคหะและชุมชน 7,301,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,040,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 540,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,573,000

แผนงานการเกษตร 120,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,372,340

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 65,895,010



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,103,920 2,439,120 11,543,040
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,607,920 0 3,607,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,496,000 2,439,120 7,935,120

งบดําเนินงาน 3,630,400 777,560 4,407,960
    ค่าตอบแทน 1,000,000 427,560 1,427,560

    ค่าใช้สอย 1,622,000 210,000 1,832,000

    ค่าวัสดุ 545,000 140,000 685,000

    ค่าสาธารณูปโภค 463,400 0 463,400

งบลงทุน 889,200 0 889,200
    ค่าครุภัณฑ์ 889,200 0 889,200

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000
    รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง

อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์

หน้า : 1/9



งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 13,663,520 3,216,680 16,880,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000 120,000
    ค่าใช้สอย 60,000 60,000 120,000

                              รวม 60,000 60,000 120,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง

อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 3,843,060 0 3,843,060
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,843,060 0 3,843,060

งบดําเนินงาน 965,600 3,786,610 4,752,210
    ค่าตอบแทน 345,600 0 345,600

    ค่าใช้สอย 200,000 1,572,200 1,772,200

    ค่าวัสดุ 420,000 2,031,210 2,451,210

    ค่าสาธารณูปโภค 0 183,200 183,200

งบลงทุน 230,300 0 230,300
    ค่าครุภัณฑ์ 214,300 0 214,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16,000 0 16,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,680,000 3,680,000
    เงินอุดหนุน 0 3,680,000 3,680,000

                              รวม 5,038,960 7,466,610 12,505,570

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง

อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบเงินอุดหนุน 320,000 320,000
    เงินอุดหนุน 320,000 320,000

                              รวม 320,000 320,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง

อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,221,800 1,221,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,221,800 1,221,800

งบดําเนินงาน 766,000 766,000
    ค่าตอบแทน 217,000 217,000

    ค่าใช้สอย 189,000 189,000

    ค่าวัสดุ 360,000 360,000

งบลงทุน 134,700 134,700
    ค่าครุภัณฑ์ 134,700 134,700

                              รวม 2,122,500 2,122,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง

อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,697,000 0 1,697,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,697,000 0 1,697,000

งบดําเนินงาน 899,300 0 899,300
    ค่าตอบแทน 220,000 0 220,000

    ค่าใช้สอย 260,000 0 260,000

    ค่าวัสดุ 319,300 0 319,300

    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 0 100,000

งบลงทุน 2,200,000 2,505,100 4,705,100
    ค่าครุภัณฑ์ 2,200,000 0 2,200,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,505,100 2,505,100

                              รวม 4,796,300 2,505,100 7,301,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง

อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 990,000 1,040,000
    ค่าใช้สอย 50,000 990,000 1,040,000

                              รวม 50,000 990,000 1,040,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 450,000 90,000 540,000
    ค่าใช้สอย 400,000 90,000 490,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

                              รวม 450,000 90,000 540,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง

อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 3,573,000 3,573,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,573,000 3,573,000

                              รวม 3,573,000 3,573,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 70,000 50,000 120,000
    ค่าใช้สอย 40,000 50,000 90,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

                              รวม 70,000 50,000 120,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง

อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์

หน้า : 8/9



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 21,372,340 21,372,340
    งบกลาง 21,372,340 21,372,340

                              รวม 21,372,340 21,372,340

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง

อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,880,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 120,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,505,570

แผนงานสาธารณสุข 320,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,122,500

แผนงานเคหะและชุมชน 7,301,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,040,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 540,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,573,000

แผนงานการเกษตร 120,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,372,340

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 65,895,010

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  มาตรา   87 จึงตราข้อ
บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลตาอ็อง และโดยอนุมัติของนายอําเภอเมือง
สุรินทร์

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 65,895,010 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 65,895,010 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลตาอ็อง
อ.เมืองสุรินทร  จ.สุรินทร



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลตาอ็องปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลตาอ็องมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลตาอ็อง

อนุมัติ

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

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

ตําแหนง นายอําเภอเมืองสุรินทร์



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง

อําเภอ เมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 644,926.58 659,511.71 689,184.39 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 54,305.68 51,585.32 53,325.26 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 53,292.00 62,427.00 68,483.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 470,000.00 0.00 % 470,000.00
     อากรการฆาสัตว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 752,524.26 773,524.03 810,992.65 520,000.00 520,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,142.80 5,150.70 4,976.10 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 20.00 40.00 80.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 100.00 6,821.00 3,296.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

13,100.00 12,600.00 12,900.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

50.00 150.00 300.00 200.00 0.00 % 200.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,770.00 1,150.00 1,190.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,800.00 1,400.00 300.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาปรับการผิดสัญญา 71,971.00 78,819.00 77,251.00 80,000.00 -37.50 % 50,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 3,000.00 6,000.00 0.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

93,040.00 90,520.00 79,200.00 90,000.00 0.00 % 90,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 2,000.00 3,200.00 1,650.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 189,993.80 205,850.70 181,143.10 199,500.00 169,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 854,634.21 805,819.92 0.00 800,000.00 0.00 % 800,000.00
     คาตอบแทนตามกฎหมายกําหนด 23,212.80 20,389.20 20,843.40 24,000.00 0.00 % 24,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 877,847.01 826,209.12 20,843.40 824,000.00 824,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 1,060.00 2,076.00 151.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาขายแบบแปลน 137,200.00 84,000.00 83,500.00 100,000.00 -20.00 % 80,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 184,505.00 162,790.00 167,660.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 322,765.00 248,866.00 251,311.00 300,500.00 280,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 52,000.00 10,450.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 52,000.00 10,450.00 0.00 5,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 1,106,915.07 396,543.23 408,144.47 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,452,032.88 10,416,939.25 10,854,389.18 9,500,000.00 5.26 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,985,430.17 4,273,665.47 3,990,919.68 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 65,467.35 72,945.14 66,974.78 75,000.00 0.00 % 75,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษียาสูบ 0.00 0.00 9,303,775.23 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,382,224.61 8,585,019.87 9,303,775.23 8,000,000.00 12.50 % 9,000,000.00
     ภาษีสุรา 2,233,397.26 0.00 9,303,775.23 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 98,289.40 80,714.62 85,028.71 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 69,578.91 67,018.73 82,046.10 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,158,721.00 945,814.00 804,119.00 800,000.00 0.00 % 800,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 7,905.00 16,840.00 6,080.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,559,961.65 24,855,500.31 44,209,027.61 22,932,000.00 24,432,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

32,956,567.02 33,196,451.63 36,262,890.62 39,388,941.00 0.70 % 39,664,010.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 32,956,567.02 33,196,451.63 36,262,890.62 39,388,941.00 39,664,010.00
รวมทุกหมวด 57,711,658.74 60,116,851.79 81,736,208.38 64,169,941.00 65,895,010.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง

อ.เมืองสุรินทร  จ.สุรินทร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 65,895,010   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 520,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 470,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

ภาษีป้าย จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 169,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ลวงมาแล้ว

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 824,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

คาตอบแทนตามกฎหมายกําหนด จํานวน 24,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 280,500 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ลวงมาแล้ว

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,432,000 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

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

ประมาณการไว้มากกวาปที่ลวงมาแล้ว
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 75,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ลวงมาแล้ว

คาภาคหลวงแร จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ลวงมาแล้ว

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 39,664,010 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 39,664,010 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ลวงมาแล้ว
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

2,923,200 2,923,200 2,923,200 2,923,200 0 % 2,923,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,607,920 3,607,920 3,607,920 3,607,920 3,607,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,139,780 2,323,546 2,558,030 3,098,340 31.04 % 4,060,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 88,200 88,200 88,200 88,200 0 % 88,200

เงินประจําตําแหนง 168,000 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง

อําเภอเมืองสุรินทร    จังหวัดสุรินทร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 506,040 521,280 538,920 589,900 0 % 589,900

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 83,580 74,400 59,340 90,000 555.44 % 589,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,985,600 3,175,426 3,412,490 4,034,440 5,496,000
รวมงบบุคลากร 6,593,520 6,783,346 7,020,410 7,642,360 9,103,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

67,450 232,600 365,450 650,000 10.77 % 720,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,100 45,600 113,500 126,000 -20.63 % 100,000

คาเชาบ้าน 83,100 78,000 139,400 170,000 -11.76 % 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,260 4,000 16,800 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 182,910 360,200 635,150 976,000 1,000,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 879,269.47 217,763.49 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 301,163.41 488,000 -100 % 0

1.คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 120,000

2.คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร 
ที่ทําการ อบต.ตาอ็อง

0 0 0 0 100 % 102,000

3. คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
อบต.ตาอ็อง

0 0 0 0 100 % 200,000

4.คาจัดทําประกันภัยทรัพยสิน 0 0 0 0 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

5. คาธรรมเนียมในการตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณประโยชน

0 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 31,000 87,305 66,003 84,000 19.05 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 104,502 85,272 101,900 -1.86 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
160,464 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 9,000 5,455.56 % 500,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อความโปรงใส

9,192 12,250 8,850 50,000 0 % 50,000

โครงการรับเสด็จ 69,000 78,600 42,720 100,000 -50 % 50,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 16,450 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น

99,403 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้อง
ถิ่น

0 144,070 133,557 181,700 -100 % 0

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
สวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 126,677.46 58,415.95 109,816.45 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมค่าใช้สอย 1,391,455.93 702,906.44 747,381.86 1,114,600 1,622,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 134,380 101,939 140,839 170,000 -41.18 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,846 1,618 20,064 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,464 11,894 23,546 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 11,732 29,578 43,160 83,500 -64.07 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 88,300 13,400 40,760 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 152,010 150,050 159,850 200,000 0 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 123,300 -59.45 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 28,685 49,335 27,248 50,000 -40 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 16,000 0 0 23,400 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 451,417 357,814 455,467 765,200 545,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 202,635.72 194,682.85 212,202.48 281,000 -11.03 % 250,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,342 4,734 5,832 15,000 0 % 15,000

คาบริการโทรศัพท 4,774.34 5,921.38 5,499.8 16,000 -18.75 % 13,000

คาบริการไปรษณีย 18,315 16,830 10,689 40,000 0 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 42,136 65,514.47 68,822.4 88,000 65.23 % 145,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 271,203.06 287,682.7 303,045.68 440,000 463,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดําเนินงาน 2,296,985.99 1,708,603.14 2,141,044.54 3,295,800 3,630,400
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 24,200

เก้าอี้เบาะ 0 0 0 40,000 -100 % 0

เก้าอี้เบาะพลาสติก 0 5,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 10,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 11,000

เครื่องปรับอากาศ 0 0 16,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  แบบติด
ผนัง  (ระบบ  Inverter)  ขนาด  12,000   
บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง

0 0 21,800 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  แบบติด
ผนัง  (ระบบ  Inverter)  ขนาด  ๒๔,๐๐๐  
บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง

0 0 34,300 0 0 % 0

ตู้ล็อกเกอร 18 ชอง 0 0 0 8,000 -100 % 0

ตู้ลิ้นชักเหล็ก 15 ลิ้นชัก 0 0 0 4,500 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน 0 10,400 0 0 0 % 0

โต๊ะพับครึ่งอเนกประสงค 0 0 0 16,400 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โต๊ะหมูบูชา 0 0 0 17,000 -100 % 0

พระบรมฉายาลักษณ 0 0 0 200,000 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 0 16,000 -100 % 0

พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น 0 0 0 14,000 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล) 0 0 0 0 100 % 854,000

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง มอเตอรไฟฟ้า 0 0 0 32,100 -100 % 0

ปมน้ําไดโว ทอ 2 นิ้ว DC 24 โวลต 0 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนินไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต  0 0 0 23,300 -100 % 0

เครื่องขยายเสียงในห้องประชุม 0 0 0 168,503 -100 % 0

เครื่องครอสโอเวอรเน็ตเวอรค (เครื่องแยก
สัญญาณเสียง)

11,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องมิกเซอร  MIXER 24,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน 0 0 0 138,244 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ 0 0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องมัลลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA  
ขนาด 2,500 NASI  Lumens  

0 0 0 27,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องมัลลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA  
ขนาด 3,500 NASI  Lumens

0 0 0 60,600 -100 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า 0 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

ถังออกซิเจนพร้อมรถเข็น 0 0 0 7,800 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้แบบเข็น 0 0 0 26,000 -100 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องตัดไฟเบอร 14 นิ้ว 0 0 0 7,000 -100 % 0

ตู้เชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอรเตอร  ขนาดไม
น้อยกวา 200 แอมป์  

0 0 0 8,500 -100 % 0

ปมลม ขนาดถังไมน้อยกวา 90 ลิตร  
มอเตอรไฟฟ้า 

0 0 0 20,000 -100 % 0

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว 0 0 0 6,900 -100 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 100,000 0 0 0 0 % 0

สายสงดับเพลิง 0 0 0 31,200 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 15,390 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล  
แบบที่  ๑*  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
 19  นิ้ว  จํานวน  1  เครื่อง

0 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

0 7,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ  (Ink  Tank  Printer)
จํานวน  1  เครื่อง

0 0 4,300 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) 

0 0 0 8,600 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 0 0 11,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 145,500 38,690 98,400 948,247 889,200
รวมงบลงทุน 145,500 38,690 98,400 948,247 889,200

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 20,500 28,000 0 0 0 % 0

รายจายอื่น 0 0 28,000 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 20,500 28,000 28,000 30,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,500 28,000 28,000 30,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร 0 0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนองคกรการกุศล 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,056,505.99 8,558,639.14 9,287,854.54 11,926,407 13,663,520
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,231,740 1,307,340 1,552,290 2,049,720 7.48 % 2,202,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 48,000 0 % 48,000

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 205,380 216,420 227,340 240,480 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 231,660 88,007 112,800 119,568 2.17 % 122,160

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 45,290 17,933 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,756,070 1,671,700 1,958,430 2,523,768 2,439,120
รวมงบบุคลากร 1,756,070 1,671,700 1,958,430 2,523,768 2,439,120

วันที่พิมพ : 8/9/2563  13:53:43 หน้า : 9/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 199,874 -3.06 % 193,760

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 81,000 112,000 114,000 312,000 -33.08 % 208,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,800 9,800 9,200 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 90,800 121,800 123,200 536,874 427,560
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,300 0 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 6,480 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 41,106 128,260 77,984 130,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู
บ้าน

0 15,750 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,980 16,650 8,330 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 49,386 160,660 92,794 170,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 74,951.8 42,467 45,747.7 60,000 0 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 2,480 4,545 44,651 50,000 40 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 77,431.8 47,012 90,398.7 120,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 217,617.8 329,472 306,392.7 826,874 777,560

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้เบาะพลาสติก 0 5,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 21,600 0 0 2,900 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 0 0 0 42,830 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต 0 0 0 7,200 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 0 7,600 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิดLED ขาว
ดํา ชนิดNetwork แบบที่ ๑(๒๗หน้า/นาที)

0 7,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 0 0 2,600 -100 % 0

สแกนเนอร สําหรับงานเก้บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบที่ ๑

0 17,780 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,600 30,680 0 93,130 0
รวมงบลงทุน 21,600 30,680 0 93,130 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,995,287.8 2,031,852 2,264,822.7 3,443,772 3,216,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,051,793.79 10,590,491.14 11,552,677.24 15,370,179 16,880,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรณณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต    

0 91,700 83,800 0 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม

91,000 88,600 91,600 95,000 -68.42 % 30,000

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต

91,000 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 182,000 180,300 175,400 95,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 182,000 180,300 175,400 95,000 60,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 182,000 180,300 175,400 95,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

32,144 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 39,140 40,140 60,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 32,144 39,140 40,140 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 32,144 39,140 40,140 60,000 60,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 32,144 39,140 40,140 60,000 60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 214,144 219,440 215,540 155,000 120,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,499,940 1,586,400 1,771,200 2,057,500 5.46 % 2,169,860

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินวิทยฐานะ 0 0 115,500 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 508,390 567,840 525,380 853,000 0 % 853,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 75,295 69,840 43,945 144,000 352.92 % 652,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,125,625 2,266,080 2,498,025 3,222,500 3,843,060
รวมงบบุคลากร 2,125,625 2,266,080 2,498,025 3,222,500 3,843,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 224,000 25 % 280,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 27,600 0 % 27,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,700 12,770 22,050 38,000 0 % 38,000

รวมค่าตอบแทน 13,700 12,770 22,050 289,600 345,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,171 149,475 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 375 88,200 2.04 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 86,180 156,954 105,954 120,000 -41.67 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,685 2,150 14,195 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 113,036 308,579 120,524 248,200 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 23,597 0 4,928 20,000 150 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,690 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 28,584 33,454 50,000 0 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 27,231 5,415 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 25,216 29,140 30,000 100 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 27,670 10,890 40,795 55,000 -9.09 % 50,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 0 100 % 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 52,957 91,921 113,732 330,000 420,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 45,756.29 59,750.63 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 8,309.99 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 45,756.29 68,060.62 0 0
รวมงบดําเนินงาน 179,693 459,026.29 324,366.62 867,800 965,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้เบาะ 0 0 0 77,400 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 8,000 -66.25 % 2,700

เก้าอี้สํานักงาน  สําหรับผู้ดูแลเด็ก 0 0 0 10,500 -100 % 0

เครื่องถายเอกสาร   0 0 0 205,170 -100 % 0

โซฟา 0 0 0 26,400 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนทึบ 0 0 0 0 100 % 38,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน 0 9,870 0 0 0 % 0

ตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อน 5 ฟุต กระจก 0 0 0 4,200 -100 % 0

โต๊ะเด็ก  และเก้าอี้กิจกรรมเด็กอนุบาล 0 0 0 0 100 % 35,000

โต๊ะเด็กและเก้าอี้กิจกรรมเด็ก 0 0 0 0 100 % 33,800

โต๊ะทํางาน   0 0 0 7,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 0 0 100 % 35,000

พัดลมติดผนัง 0 0 0 0 100 % 19,000

ครุภัณฑการเกษตร

ปมน้ํา 0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) 0 0 0 0 100 % 13,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ําดื่ม 25,500 0 0 0 100 % 15,000

เตียงพยาบาลเด็กสําหรับห้องพยาบาลของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            

20,400 0 0 0 0 % 0

ถังน้ําแสตนเลส 0 0 0 0 100 % 14,300

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร  หรือ LED  สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,900 9,870 0 386,670 214,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะน้ําบาดาลพร้อมวางระบบ
ประปา

0 0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 16,000
รวมงบลงทุน 45,900 9,870 0 386,670 230,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,351,218 2,734,976.29 2,822,391.62 4,476,970 5,038,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 148,500 0 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 148,500 409,500 17.22 % 480,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการสงเสริมทักษะสําหรับเด็กปฐมวัย 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมทักษะเด็กปฐมวัย  0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

793,200 0 0 0 100 % 1,082,200

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 789,160 983,150 1,049,850 -100 % 0

โครงการห้องสมุดท้องถิ่นรักการอาน  0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 941,700 789,160 1,131,650 1,569,350 1,572,200
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 26,186 0 0 0 0 % 0

คาอาหารเสริม (นม) 2,146,277.2 2,099,357.2 2,098,731.6 2,021,591 0.48 % 2,031,210

รวมค่าวัสดุ 2,172,463.2 2,099,357.2 2,098,731.6 2,021,591 2,031,210
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 36,779.04 0 0 137,200 0 % 137,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 0 100 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 36,000 0 % 36,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 36,779.04 0 0 173,200 183,200
รวมงบดําเนินงาน 3,150,942.24 2,888,517.2 3,230,381.6 3,764,141 3,786,610

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,715,420 3,645,880 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 3,617,400 3,680,000 0 % 3,680,000

รวมเงินอุดหนุน 3,715,420 3,645,880 3,617,400 3,680,000 3,680,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,715,420 3,645,880 3,617,400 3,680,000 3,680,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,866,362.24 6,534,397.2 6,847,781.6 7,444,141 7,466,610
รวมแผนงานการศึกษา 9,217,580.24 9,269,373.49 9,670,173.22 11,921,111 12,505,570
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาโรคไข้
เลือดออก

75,500 52,400 40,920 120,000 -100 % 0

โครงการรณรงคสงเสริมการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 0 57,804 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคสงเสริมการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและการคุมกําเนิดสุนัขและแมว

50,910 0 63,880 0 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 80,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  และการจัดทําหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 126,410 110,204 104,800 230,000 0
รวมงบดําเนินงาน 126,410 110,204 104,800 230,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 320,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 320,000 320,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 0 100 % 320,000

รวมเงินอุดหนุน 0 320,000 320,000 320,000 320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 320,000 320,000 320,000 320,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 126,410 430,204 424,800 550,000 320,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 126,410 430,204 424,800 550,000 320,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 697,380 740,460 787,200 981,600 0.61 % 987,600

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 159,960 166,680 174,240 184,700 4.06 % 192,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 899,340 949,140 1,003,440 1,208,300 1,221,800
รวมงบบุคลากร 899,340 949,140 1,003,440 1,208,300 1,221,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 121,500 5.35 % 128,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 50,100 60,000 66,800 78,000 7.69 % 84,000

รวมค่าตอบแทน 50,100 60,000 66,800 204,500 217,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,500 24,080 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 9,480 50,000 80 % 90,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 9,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 80,008 52,554 15,346 50,000 20 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 34,100 2,325 3,670 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 115,608 78,959 28,496 160,000 189,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,422 20,224.5 13,845 25,000 60 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 4,000 25 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 16,930 2,495 8,000 0 % 8,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 9,822 4,000 125 % 9,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 130,000 46.15 % 190,000

วัสดุการเกษตร 0 0 2,600 4,000 0 % 4,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 532 2,021 4,000 0 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร 30,978 35,948 47,163 65,000 -23.08 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0 2,900 0 0 0 % 0

วัสดุดนตรี 7,800 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 68,200 76,534.5 77,946 244,000 360,000
รวมงบดําเนินงาน 233,908 215,493.5 173,242 608,500 766,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้แถวนั่งคอย ขนาด 3 ที่นั่ง 0 5,900 0 0 0 % 0

เครื่องโทรศัพทตั้งโต๊ะแบบไร้สาย 0 2,300 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 72,800

ชุดเก้าอี้โซฟารับแขก 0 0 15,900 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ 2 บานเปิด 0 0 5,200 0 0 % 0

ตู้ชั้นอเนกประสงคแบบไม้อัด 0 2,400 1,200 0 0 % 0

โต๊ะพับหน้าเคลือบเฟอเมก้า   0 2,500 0 0 0 % 0

ประตูกระจกบานเลื่อนอัตโนมัติพร้อมชุด
อุปกรณ (บานเดี่ยว) 

0 55,000 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0 3,800 0 0 0 % 0

พารทิชั่นครึ่งทึบครึ่งกระจกลายฝ้าพร้อมเสา
จบ/ฉากกันล้ม

0 5,200 0 0 0 % 0

รถเข็นอเนกประสงค 0 0 0 0 100 % 2,900

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 59,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens

0 0 0 32,700 -100 % 0

จอโปรเจคเตอร 70x70 นิ้ว แบบขาตั้ง 
stand Projector จํานวน 1 ชุด

0 0 0 2,800 -100 % 0

โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) 0 0 7,300 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 0 0 9,400 -100 % 0

ถังขยะโครงเหล็กแยกประเภท 19,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

0 7,700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000 84,800 29,600 44,900 134,700
รวมงบลงทุน 19,000 84,800 29,600 44,900 134,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,152,248 1,249,433.5 1,206,282 1,861,700 2,122,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การ
สงเคราะหแกราษฎรที่ประสบความทุกข
ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้ง
ชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจําปี 
๒๕๖๒

0 0 10,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 10,000 0 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,152,248 1,249,433.5 1,216,282 1,861,700 2,122,500

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 787,883 676,530 903,000 979,320 12.32 % 1,100,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 266,760 483,970 495,380 547,000 0 % 547,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 74,248 61,760 72,000 -88.89 % 8,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,144,643 1,276,748 1,502,140 1,640,320 1,697,000
รวมงบบุคลากร 1,144,643 1,276,748 1,502,140 1,640,320 1,697,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 128,100 1.48 % 130,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 11,500 3,000 41,000 54,000 -7.41 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,000 7,000 18,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 23,500 10,000 59,000 222,100 220,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,100 0 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 33,800 191,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 18,600 8,400 36,036 73,379 -18.23 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,910 8,305.82 33,480 80,000 25 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 35,610 16,705.82 103,316 344,379 260,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,858 19,400 25,156 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 39,566 75,680 77,972 100,000 -20.7 % 79,300

วัสดุกอสร้าง 94,615 79,635 164,005.88 70,000 42.86 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 1,080 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 3,290 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 6,622 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 160,329 175,795 267,133.88 316,622 319,300
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 219,439 202,500.82 429,449.88 883,100 899,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อน 5 ฟุต กระจก 0 0 0 8,400 -100 % 0
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตบรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า 0 0 0 0 100 % 2,200,000

ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องเจาะถนนคอนกรีต 0 0 0 85,250 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

41,920 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ  Multifuncti0nแบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink  Tank  
Printer)

0 0 8,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  (Inkjet  Printer)  
สําหรับกระดาษ  A3 

0 0 6,300 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer) 8,390 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,310 0 14,300 93,650 2,200,000
รวมงบลงทุน 50,310 0 14,300 93,650 2,200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,414,392 1,479,248.82 1,945,889.88 2,617,070 4,796,300
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งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0 0 0 0 100 % 100,000

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาK)

0 0 0 100,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

  โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาย
ประนอม   แยบดี หมูที่  15
 
 

 

0 0 0 110,000 -100 % 0

โครงกรกอสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาย
สุริยะ  เสพสุข  หมูที่ 14 บ้านปรีง 0 0 46,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้าง ถนน คสล. เส้นบ้านนาย
สมบูรณ บุญทัน – ไปทางทิศใต้  
 หมูที่  13   ตําบลตาอ็อง  อําเภอเมือง
สุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

147,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน  คสล.  เส้นปราสาท 
– โนนจิก  หมูที่  6

0 0 0 218,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน  คสล. (เส้นบ้านนาย
เอียง  แจ้งสวาง  - สามแยกบ้านนายไสว  
แจมจันทร)    บ้านแสงทรัพย  หมูที่  13 

0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน  คสล. บ้านปรีง 0 0 0 0 100 % 52,500

โครงการกอสร้างถนน  คสล. บ้านปรีง หมูที่ 
14 – หมูที่ 3 บ้านยาง 

0 0 0 246,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน  คสล. เส้นบ้านนาง
ประยับ  สุจิตจูล -เส้นบ้านนางสาวกานตระ
วี  ไชยหาญ  หมูที่  1  บ้านตาอ็อง

0 0 0 180,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน  คสล. เส้นบ้านนาง
ลาน  กล่ําจิต  บ้านแจรน  
หมูที่  5

0 0 0 0 100 % 222,200

โครงการกอสร้างถนน  คสล. เส้นบ้านนาย
ธวัชชัย  ชัยศรี  ไปทางทิศตะวันตก  บ้าน
จนรม  หมูที่  4

0 0 0 0 100 % 199,000

โครงการกอสร้างถนน  คสล. เส้นบ้านนาย
ยิ่ง - บ้านนายชัยยะ   บ้านแสงตะวัน  หมูที่ 
 15

0 0 0 0 100 % 221,200
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โครงการกอสร้างถนน  คสล. เส้นบ้านนายล
มุน  ตินานพ  หมูที่  8

0 0 0 68,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน  คสล. เส้นแยกบ้าน
นางสาวกฤติยาภรณ  ลอดคลอง หมูที่  8

0 0 0 26,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน  คสล. เส้นแยกบ้าน
นายเรียน   นึกเจริญ หมูที่  8 0 0 0 29,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน  คสล. เส้นลาดยาง – 
หลังโรงเรียนบ้านจันรม หมูที่  4 0 0 0 205,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน  คสล. เส้นสํานักสงฆ 
– นานายพิชัย  นึกเจริญ  หมูที่  8 0 0 0 275,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน  คสล.(เส้นทิศใต้หมู
บ้าน) บ้านจังเอิญโค
หมูที่  2

0 0 0 0 100 % 243,300

โครงการกอสร้างถนน  คสล.(เส้นบ้านนางยู
ร  เชิดดอก - เส้นบ้านนายบุญชวย  สุรัจ)  
บ้านผักไหม  หมูที่  16

0 0 0 0 100 % 339,300
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โครงการกอสร้างถนน  คสล.เส้นบ้านนาง
ประสมสิทธิ์  เสาวลัย – บ้านนางละออง
ดาว
หมูที่  8

0 0 0 42,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. 0 0 0 0 100 % 55,900

โครงการกอสร้างถนน คสล.   คุ้มโคกเห็ด
 หมูที่ 16  ตําบลตาอ็อง  อําเภอเมือง
สุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

147,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.  (เส้นข้างบ้าน
นายเตียว อยาลืมดี) บ้านปราสาท  หมูที่ 6

0 0 0 0 100 % 135,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.  เส้นบ้านนาย
จํานวน  หมูที่ 5 บ้านแจรน 0 0 192,000 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนาง
สาวปทิดา ไม้หอม- เส้นบ้านนายสวี พอก
สนิท)  บ้านตาอ็อง หมูที่ 1

0 0 0 0 100 % 199,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนาย
เกษม บุญเปลง-บ้านนางเฮิว)     บ้านยาง 
หมูที่ 3

0 0 0 0 100 % 245,300

โครงการกอสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายสุ
เทียน  อุไร-สามแยก
บ้านแจรน)  บ้านใต้ฆ้อง  หมูที่  12

0 0 0 0 100 % 245,300
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โครงการกอสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านายสม
ชาย-เส้นบ้านนายสนาน) บ้านกาเกาะ หมูที่ 
9

0 0 0 0 100 % 247,100

โครงการกอสร้างถนน คสล. คุ้มตรม – เส้น
บ้านนายเชิญ  อุไร หมูที่  7 0 0 0 223,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. คุ้มหนองบัว
แดง หมูที่ 3 ?บ้านโชค   หมูที่  14

0 0 0 498,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้าน
ปราสาท  -  บ้านแสงทรัพย

0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากโรงน้ําดื่ม 
หมูที่ 3 -สามแยกไปวัดบ้านจันรม

0 0 450,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. จุดที่ 1 เส้น
บ้านนายสมิตร  เหมาะทอง  
จุดที่ 2 เส้นบ้านนางจิต  วิวาสุข
 หมูที่ 11  ตําบลตาอ็อง  อําเภอเมือง
สุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

170,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านปรีง - คุ้ม
โคกกลาง 
 หมูที่ 14  ตําบลตาอ็อง  อําเภอเมือง
สุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

133,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นข้างประปา 
– บ้านนางบุบผา  ริ้วศรี   หมูที่  12 0 0 0 134,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นทิศใต้หมู
บ้าน  หมูที่  2

0 0 0 210,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาง
คําพวย ชนะชัย – เส้นบ้าน
นางออมทรัพย   ใจใส    หมูที่  1  ตําบล
ตาอ็อง  อําเภอเมืองสุรินทร  
จังหวัดสุรินทร 

149,500 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน
นางดวงใจ  สังขลาย – เส้นบ้านนางนิตย   
แทนดี หมูที่  13

0 0 0 167,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาง
นิภา – เส้นบ้านนางสิรินดา   หมูที่  10 0 0 0 181,440 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางยี  
สอนใจ - อบต. ตาอ็อง 
ต. ตาอ็อง อ. เมืองสุรินทร จ. สุรินทร

0 424,500 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาย
คํา  นิตรลาภ
หมูที่ 15 บ้านแสงตะวัน ต. ตาอ็อง อ. เมือง
สุรินทร จ. สุรินทร

0 129,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาย
จํานวน 
 หมูที่ 5  ตําบลตาอ็อง  อําเภอเมืองสุรินทร 
 จังหวัดสุรินทร 

148,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาย
เชือน เพชรมาก – เส้นบ้านนางยุพิน 
ภูมิศูนย หมูที่ 1  บ้านตาอ็อง  

0 0 0 172,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายนิ
ต  งามเจริญ – คุ้มจอม หมูที่  3 0 0 0 212,550 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาย
บุญรอบ จอกแก้ว - ถนนบ้านปรีง 
ต. ตาอ็อง อ. เมืองสุรินทร จ. สุรินทร

0 270,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาย
ปราถนา สารเพชร – อบต.ตาอ็อง 
 หมูที่ 2   ตําบลตาอ็อง  อําเภอเมือง
สุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

149,500 0 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาย
ปริตร กอแก้ว - เส้นบ้านนายวิเชียร
หมูที่ 10 บ้านขยอง ต. ตาอ็อง อ. เมือง
สุรินทร จ. สุรินทร

0 35,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเอื
อก  หมูที่ 14 บ้านปรีง 0 0 95,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นโรงเรียน
แสงทรัพยประชาวิทยาคาร  หมูที่  11

0 0 0 275,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นสามแยก
บ้านนางจันทรหอม – บ้านนางยอย  
ปญญาเฟื่อง  หมูที่  12

0 0 0 188,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นหลัง
โรงเรียนเสกวิทยาคม  หมูที่  15 0 0 0 105,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 15 บ้าน
แสงตะวัน – หมูที่ 9 บ้านกาเกาะ 
 หมูที่ 15  ตําบลตาอ็อง  อําเภอเมือง
สุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

149,500 0 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล.เส้นโคกเห็ด
ผักไหม  หมูที่ 16 0 0 0 210,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสม
ชาย-เส้นบ้านนายสนาน หมูที่ 9

0 0 0 105,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.เส้นโรงสีศิริเลิศ 
(หมูที่ 14 -หมูที่ 3)

0 0 289,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 14 - อบต
.ตาอ็อง

0 0 1,300,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 15 บ้าน
แสงตะวัน - บ้านกาเกาะ หมูที่ 9

0 0 500,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
(จุดที่ 1 เส้นบ้านนายสาอุ – 
เส้นนานางพินิต ศรีเอี่ยม) ,  ( จุดที่ 2 เส้น
ลาดยาง - หลังโรงเรียนบ้านจันรม)  
หมูที่  4   ตําบลตาอ็อง  อําเภอเมือง
สุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

150,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
เส้นบ้านปราสาท - บ้านโคกครุฑ 
หมูที่ 6 บ้านปราสาท  ต.ตาอ็อง  อ.เมือง
สุรินทร  จ. สุรินทร

65,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก
เส้นข้างร้านค้าบ้านปรีง – บ้านนายจํานง 
พระวงค   หมูที่ 14   ตําบลตาอ็อง  อําเภอ
เมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 
 

14,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก
เส้นบ้าน
นางจันทรหอม – ป่าคล็อง หมูที่ 12  ตําบล
ตาอ็อง  
อําเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

150,000 0 0 0 0 % 0

โครงการยกระดับถนนดินเส้นบ้านนางศรีสํา
อางค - นานายสวัสดิ์
หมุที่ 8 บ้านเสกแอ ต. ตาอ็อง อ. เมือง
สุรินทร จ. สุรินทร

0 175,000 0 0 0 % 0

โครงการยกระดับถนนดินเส้นบ้านนายดัน 
อยาลืมดี   
 หมูที่ 6  ตําบลตาอ็อง  อําเภอเมืองสุรินทร 
 จังหวัดสุรินทร 

78,700 0 0 0 0 % 0

โครงการยกระดับถนนดินเส้นบ้านนายสม
ชาย – บ้านโคกทม
 หมูที่ 9  ตําบลตาอ็อง  อําเภอเมืองสุรินทร 
 จังหวัดสุรินทร 

150,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการยกระดับถนนดินเส้นสํานักสงฆ
พฤกษาศรัทธาธรรม – 
นานายพันธศักดิ์   หมูที่ 8  ตําบลตาอ็อง   
อําเภอเมืองสุรินทร 
 จังหวัดสุรินทร 

120,000 0 0 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุก เส้นนานางน้อย  จา
รัตน เชื่อมถนนลาดยาง  สายสุรินทร - สัง
ขะ  พร้อมวางทอระบายน้ํา

0 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,921,200 1,033,500 2,872,000 5,185,990 2,505,100
รวมงบลงทุน 1,921,200 1,033,500 2,872,000 5,185,990 2,505,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,662,326.39 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,662,326.39 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,662,326.39 0 0 0 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 3,583,526.39 1,033,500 2,872,000 5,185,990 2,505,100

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,997,918.39 2,512,748.82 4,817,889.88 7,803,060 7,301,400
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประชุมประชาคม 17,675 0 40,593 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 17,675 0 40,593 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 17,675 0 40,593 50,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 17,675 0 40,593 50,000 50,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหามลพิษและ
ขยะมูลฝอยในชุมชน (กองสวัสดิการฯ)

71,650 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน  (หนวยกู้
ชีพ  กู้ภัย) 

0 464,700 469,000 540,000 -100 % 0
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โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน (หนวยกู้
ชีพ กู้ภัย)

479,215 0 0 0 0 % 0

โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน (หนวยกู้
ชีพกู้ภัย)

0 0 0 0 100 % 600,000

โครงการสงเคราะหชวยเหลือผู้ประสบภัย 0 0 66,700 320,400 -68.79 % 100,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว (กองสวัสดิการฯ)

18,495 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุหรือคนพิการ

0 0 42,124 40,000 -100 % 0

โครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจําวัน/พ
.ร.บ.ข้อมูลขาวสาร

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจํา
วัน/พรบ. ข้อมูลขาวสาร

0 16,300 14,620 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมกฏหมายในชีวิตประจํา
วัน/พรบ.ข้อมูลขาวสาร (สํานักปลัด)

26,670 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมขยายผลการบริหารจัดการ
ปญหาขยะมูลฝอย น้ําเสียและมลพิษใน
ชุมชน

0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการอบรมขยายผลการป้องกันและ
แก้ไขปญหามลพิษและขยะมูลฝอยในชุมชน

0 62,736 0 0 0 % 0

โครงการอบรมขยายผลพัฒนาอาชีพด้าน
การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจพอเพียงแกเกษตรกร

0 33,369 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมพัฒนาด้านการตลาดและ
การประชาสัมพันธสินค้าหรือผลิตภัณฑกลุม
อาชีพในชุมชน

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มราย
ได้แกแมบ้านและกลุมสตรี

0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการอบรมสงเสริมขยายผลการบริหาร
จัดการปญหาขยะมูลฝอย น้ําเสียและมลพิษ
ในชุมชน

0 0 65,123 0 100 % 70,000

โครงการอบรมเสริมความรู้สร้างคุณภาพ
ชีวิตพิชิตโรคแกผู้สูงอายุและคนพิการ (กอง
สวัสดิการฯ)

40,123 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเสริมศักยภาพแกเกษตรกรผู้
ผลิตผ้าไหมหรือหัตถกรรม

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 636,153 577,105 657,567 1,090,400 990,000
รวมงบดําเนินงาน 636,153 577,105 657,567 1,090,400 990,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 636,153 577,105 657,567 1,090,400 990,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 653,828 577,105 698,160 1,140,400 1,040,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด           
      

348,843 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 370,840.5 356,522 370,000 8.11 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 348,843 370,840.5 356,522 370,000 400,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 40,006 31,344 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 40,006 31,344 0 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 388,849 402,184.5 356,522 420,000 450,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 388,849 402,184.5 356,522 420,000 450,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา

0 0 0 0 100 % 20,000

2.โครงการสงเสริมประเพณีแซนโฎนตา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมประเพณีแซนโฎนตา   0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา

14,116 15,116 15,926 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 17,600 21,250 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 14,116 32,716 37,176 90,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 14,116 32,716 37,176 90,000 90,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 14,116 32,716 37,176 90,000 90,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 402,965 434,900.5 393,698 510,000 540,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  อบต.ตาอ็อง 0 0 0 474,810 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 474,810 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 474,810 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 474,810 0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างโดม  อบต.ตาอ็อง 0 0 0 617,100 -100 % 0

โครงการกอสร้างโดม ศพด.บ้านยาง 0 0 0 602,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างโดมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแสงทรัพย-แสงตะวัน

0 0 0 0 100 % 450,000

โครงการกอสร้างโดมศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑวัดพิฦกทักษิณ  หมูที่  7

0 0 0 0 100 % 220,000

โครงการกอสร้างศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนจิก  หมูที่  11

0 0 0 0 100 % 2,200,000
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โครงการตอเติมและปรับปรุงอาคารเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง  
หมูที่  3

0 0 0 0 100 % 453,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมและปรับปรุงตอ
เติมห้องประชุมสภา อบต.

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารกอง
สวัสดิการสังคม  กองการศึกษาฯ 
และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 34,900 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรั้วศูนยพัฒนาเด็ก บ้าน
แสงทรัพย - แสงตะวัน

249,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างเสาธงชาติ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านแสงทรัพย - แสงตะวัน

48,710 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาหมูบ้าน   หมูที่  8 
 บ้านเสกแอ

0 0 0 391,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา (เส้นหน้าบ้าน
นายบรรยาย) บ้านขยอง หมูที่ 10

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการวางทอระบายน้ํา จากศูนยสาธิต
การตลาดไปทางทิศตะวันออก
หมูที่ 9 บ้านกาเกาะ

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําทิศใต้ศาลา
อเนกประสงค-แหลงน้ํา หมูที่ 8

0 0 33,000 0 0 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ําเส้นบ้านนางรอบ 
– เส้นบ้านนายคราว
หมูที่ 13  บ้านแสงทรัพย

0 0 0 75,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําเส้นบ้านนางลัก
ษณา  ปญตะยัง - เส้นบ้านนางเสาวคนธ
หมูที่ 7 บ้านอังกัญ

0 0 48,000 91,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําเส้นบ้านนายนิยม 
? บ้านนายถวิล  อุไร หมูที่ 7 บ้านอังกัญ

0 0 0 106,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําเส้นบ้านนาย
นิยม-บ้านนายถวิล อุไร หมูที่ 7 บ้านอังกัญ

0 0 97,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 297,710 0 178,000 2,367,000 3,573,000
รวมงบลงทุน 297,710 0 178,000 2,367,000 3,573,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 297,710 0 178,000 2,367,000 3,573,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 297,710 0 178,000 2,841,810 3,573,000
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมการใช้พลังงานทดแทน 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก
เกษตรกร

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมปลูกพืชหลังฤดูเก็บ
เกี่ยว(ทํานา)แกเกษตรกร

0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการอบรมธนาคารน้ําใต้ดิน 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 125,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 5,265 0 4,740 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 5,265 0 4,740 30,000 30,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 251,060.42 559,579.58 29,081.6 350,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 251,060.42 559,579.58 29,081.6 350,000 0
รวมงบดําเนินงาน 256,325.42 559,579.58 33,821.6 505,000 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนยาสะพายหลัง  แบบใช้แบตเตอรี่  
ขนาดถังไมน้อยกวา  20  ลิตร จํานวน  ๒  
เครื่อง 

0 0 5,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 5,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 5,000 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 256,325.42 559,579.58 38,821.6 505,000 70,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงคอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

63,342 39,690 49,661 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 63,342 39,690 49,661 100,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 63,342 39,690 49,661 100,000 50,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 63,342 39,690 49,661 100,000 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 319,667.42 599,269.58 88,482.6 605,000 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 92,525 103,198 102,605 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 4,670 5,000 -12 % 4,400

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,434,900 12,958,000 13,550,800 15,000,000 0 % 15,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,176,800 3,529,600 4,027,200 5,380,000 -7.06 % 5,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 106,500 96,000 98,000 130,000 0 % 130,000

สํารองจาย 181,640 0 588,590 298,871 -26.51 % 219,630

รายจายตามข้อผูกพัน 220,000 270,000 0 0 0 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน 0 0 283,500 250,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง

0 0 0 0 100 % 220,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

224,879 236,482 231,312 247,810 6.25 % 263,310

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 0 100 % 435,000

รวมงบกลาง 16,437,244 17,193,280 18,886,677 21,411,681 21,372,340
รวมงบกลาง 16,437,244 17,193,280 18,886,677 21,411,681 21,372,340
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบกลาง 16,437,244 17,193,280 18,886,677 21,411,681 21,372,340
รวมแผนงานงบกลาง 16,437,244 17,193,280 18,886,677 21,411,681 21,372,340

รวมทุกแผนงาน 44,871,508.84 43,076,246.03 48,142,379.94 64,169,941 65,895,010
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง

อําเภอ เมืองสุรินทร   จังหวัดสุรินทร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,895,010 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,663,520 บาท

งบบุคลากร รวม 9,103,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,607,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน นายก อบต. และรองนายก อบต. ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. รอง
นายก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2557
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายก อบต. รอง
นายก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2557
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2557
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,923,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตําแหนง ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. และสมาชิก อบต. ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,496,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,060,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นเงินเดือน  เลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับปรุงเงินเดือนให้
แกพนักงานสวนตําบลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดสุรินทร เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
สุรินทร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
ของ อบต. (ฉบับที่ 56) พ.ศ.2559    ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
 จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ได้แก ตําแหนง ดังนี้
- ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)
- รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)
- หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- นักทรัพยากรบุคคล
- นิติกร
- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- นักวิชาการเกษตร
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานธุรการ
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 88,200 บาท

เพื่อจายเป็นเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบลจํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปีคํานวณตั้งจาย 12 เดือนตาม
ประกาศ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ การให้ข้าราชการหรือพนักงาน
สวนท้องถิ่นได้รับคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต
. ที่ มท.0809.3/ว85 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ได้แกตําแหนง ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น) และเงิน
เพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้า
พนักงานธุรการ และประกาศ ก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน พนักงานสวนตําบล 
ผู้ดํารงตําแหนง ผู้บริหารตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
สุรินทร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
ของ อบต. (ฉบับที่ 57) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
 ได้แก ตําแหนง  
-ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)
-รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)
-หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 589,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  จํานวน 3
 อัตรา  พนักงานตกแตงสวน  จํานวน 1 อัตรา 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 589,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง ตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต  จํานวน 3 อัตรา พนักงานตกแตงสวน จํานวน 1 อัตรา  
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 3,630,400 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 1,000,000 บาท
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คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 720,000 บาท

1. คาตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก 
อบต. จํานวน 300,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ซึ่งได้รับการแตงตั้งตามกฎหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชนแก อบต. เชน คณะกรรมการสอบ
คัดเลือก, คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น, คาตอบแทน สมาชิก อปพร.,หรือคณะกรรมการอื่นๆ
ที่ อบต. แตงตั้ง ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาามัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น พ.ศ.2562  จํานวนเงิน  120,000
 บาท  ตามหนังสือสั่งการ  ดวนที่สุด  ที่  มท.0819.2/ว 4253
  ลงวันที่  21  กรกฏาคม  2563  เรื่อง  โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 
3.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)   จํานวน  300,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตั้งจายตามประกาศ 
ก. อบต. จังหวัดสุรินทร เรื่อง กําหนดเงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นให้แกพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งเป็นสิทธิที่พึงได้รับ
ตามกฎหมายกําหนด 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน  บริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญ
ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติ
งานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการ หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน คาเชาซื้อ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคาเชาบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลผู้
มีสิทธิได้รับเงินชวยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 1,622,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด เชน จ้างเหมาถายเอกสาร คาซักฟอก คาจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสาร จ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธกิจกรรม
ตางๆ หรือจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

2.คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร ที่ทําการ อบต.ตาอ็อง จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายจ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดที่
ทําการ อบต.ตาอ็อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
.0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ
การจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

3. คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อบต.ตาอ็อง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อบต
.ตาอ็อง  ในการดูแลทรัพยสินของทางราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการจ้างเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดย
ต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายวาด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป
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4.คาจัดทําประกันภัยทรัพยสิน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินทาง
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นรถยนตสวนกลาง รถ
พยาบาลฉุกเฉิน ของ อบต.ตาอ็อง ที่ใช้ตามภารกิจหน้าที่  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกัน
ภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

5. คาธรรมเนียมในการตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณ
ประโยชนของ อบต. ตาอ็อง 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

1.คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 50,000
 บาท 
เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ ของรางวัล  หรือเงิน
รางวัล  คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมถึงคาบริการ
และคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองในการ
ต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มาตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับ
บุคคล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

 2. คาใช้จายในการจัดประชุม  จํานวน 50,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาอาหารเครื่องดื่มตางๆ คาอาหารคาบเกี่ยวกับมื้อ
อาหาร คาเชาห้องประชุม คาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายตาม
หลักเกณฑในการประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น รวมถึงประชุมทางไกลผานดาวเทียม โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
 1.เพื่อนําผลการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานขององค
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กรปกครองสวนท้องถิ่น
 2.เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน
 3.ประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑตางๆหรือซักซ้อมความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฎิบัติ
 4.รับทราบปัญหา หรืออุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ
 5.ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน เชน
  (1)ประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
         (2)ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สภา อบต.หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือตามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวาง อบต.ตาอ็อง
        (3)การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
ตั้งขึ้น
        (4)การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชนหรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
        (5)การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        (6)การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 
               (7)การประชุมอื่นที่จําเป็นตอการปฏิบัติหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อัตราที่เบิกได้เทาที่จายจริง ตาม
ความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด แตไมเกินที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร สําหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต
. พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร. สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเชาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หรือผู้
บริหารท้องถิ่นกรณีวางลงหรือหมดวาระ  เชน  คาฝึกอบรมคณะ
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง, คาจัดทําเอกสารคูมือเลือกตั้ง, คา
เอกสารแบบพิมพตางๆ คาฝึกอบรมคณะกรรมการที่ได้รับการแตง
ตั้งคาอาหารและน้ําดื่ม 
คาหีบบัตรเลือกตั้ง ,คาบัตรเลือกตั้ง คาป้ายประชาสัมพันธและ
รณรงคการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0818.2/ว
 8289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  เรื่อง การเตรียมการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0812.2
/ว 4289  ลงวันที่  22   กรกฏาคม   2563
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเงินเป็นคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุม
เงินพุมทอง กรวยดอกไม้ ชอดอกไม้หรือพวงมาลาสําหรับวาง
ตามอนุเสาวรีย หรือใช้ในงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อความโปรงใส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อความโปรงใสให้แก คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง เชน คาอาหาร
และน้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
ป้ายโครงการ  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 218
 ลําดับที่ 6
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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โครงการรับเสด็จ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเตรียมการ ระหวางรับเสด็จ สง
เสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จพระมหา
กษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0318/ว
 2795  ลงวันที่  3  กันยายน  2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 219
  ลําดับที่  10
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสวนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรสวนท้องถิ่นให้แก คณะผู้
บริหาร สมาชิก สภา อบต.  พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างเชน คาอาหารและน้ําดื่ม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ 
คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 219
 ลําดับที่ 11
-ตั้งจายจากเงินรายได้ จํานวน  38,500  บาท  
-เงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  161,500  บาท 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินของ
หนวยงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 545,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้การได้ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
วัสดุ อาทิเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทป พีวี
ซี แบบใส กระดาษคารบอน กาวลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ซอง ธง
ชาติ เข็มหมุด มูลี่ มานปรับแสง ตลับผงหมึก ซองเอกสาร หมึก
ปรินท ไม้บรรทัด ตะแกรงวางเอกสารพระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ เครื่องเย็บกระดาษแบบพิมพ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ เชน คาวารสารหนังสือระเบียบกฎหมายตางๆ 
เป็นต้น 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึง รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ อาทิ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง เป็นต้น เชน ฟิวส  สายไฟ  หลอด
ไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย ถานไฟฉาย และ 
วัสดุอื่นๆ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิ  เชน ไม้กวาด แก้ว
น้ํา ไม้ถูพื้น ผ้าปูโต๊ะ ผ้ามาน ถ้วยชาม จาน ช้อน น้ํายาล้าง
พื้น ฯลฯ  
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อประกอบดัด
แปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง อาทิ
เชน ไม้ สี  ทราย สังกะสี ตะปู ค้อน คีม เหล็กเส้น ทอน้ําตางๆ 
จอบ เสียม ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับวัสดุ เชน  คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง อาทิ  เชน  แบตเตอรี่ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัว
เทียน กระจกมองรถยนต หม้อน้ํารถยนต เบาะรถยนต  ฟิลม
กรองแสง สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร น้ํามันเบรก กันชนรถ
ยนตกระจกมองข้างรถยนต ไขควง แมแรง ฯลฯ  
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิ เชน น้ํามันดีเซลน้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันก๊าด น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลาง รถ
ยนตพยาบาลฉุกเฉิน รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค เครื่องตัดหญ้า
สํานักงาน 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน แอลกอฮอล น้ํายาตาง ๆ เวชภัณฑ เคมีภัณฑ เครื่องวัดน้ําฝน
สําลีและผ้าพันแผล ออกซิเจน เปลหามคนไข้ ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ อาทิเชน  แผนซีดี พูกันและสี เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ตามภารกิจอํานาจหน้าที่ของ 
อบต. 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิ เชน ตลับหมึก สําหรับเครื่องพิมพ แป้นพิมพ เครื่องอาน
หรือเครื่องบันทึกข้อมูล แผนดิสกเมาส เมนบอรด ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 463,400 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับที่ทําการ อบต.ตาอ็อง /ในที่
สาธารณะ รวมถึง คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา  สําหรับที่ทําการ อบต.ตาอ็อง /ในที่
สาธารณะ รวมถึง คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท สําหรับที่ทําการ อบต.ตาอ็อง รวมถึงคา
ใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ เชน 
การเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท  คาบํารุงคูสาย
โทรศัพท ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการไปรษณีย  เชน ดวงตรา
ไปรษณียากร การสงจดหมาย สงพัสดุทางไปรษณียที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 145,400 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาใช้บริการระบบอินเตอรเน็ตเป็นราย
เดือน สําหรับใช้ ในการบริหารงานของ อบต.ด้านการบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศ การจัดทํางบประมาณ 
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการ
ระบบการแพทยฉุกเฉิน  จํานวน  140,400 บาท 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
2)เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็ปไซต สําหรับใช้ในการบริหารกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบลตาอ็องและบริการประชาชนทั่ว
ไป จํานวน  5,000 บาท  
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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งบลงทุน รวม 889,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 889,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว จํานวน 11,000 บาท

 เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 22 นิ้ว ใช้ในการตัด
แตงไม้ ดอกไม้ประดับ ภายในบริเวณสํานักงาน ของที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล
ตาอ็อง สําหรับพนักงานตกแตงสวน 
-จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2562
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 24,200 บาท

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สําหรับห้องทํางานระบบการแพทยฉุก
เฉิน ก้ชีพ กู้ภัย จํานวน 1 เครื่อง แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 12,000 บีทียู 
-จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2562 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อใช้ในการติดตอ
ราชการ ประสานงานของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลตาอ็อง 
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ณ ธันวาคม 2562 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  589,531  บาท  
-ตั้งจายจากเงินรายได้  จํานวน  264,469  บาท  
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสํารวจและประเมินความพึง
พอใจของของผู้รับการบริการที่เข้ามารับบริการของ อบต.ตาอ็อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 217
 ลําดับที่ 5
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนองคกรการกุศล จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร ตามโครงการขอ
รับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะหแกราษฎรที่ประสบความ
ทุกขยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส  ตลอดทั้งชวยเหลือผู้ประสบ
ภัย ประจําปีงบประมาณ 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  177
  ลําดับที่  1
- ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,216,680 บาท
งบบุคลากร รวม 2,439,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,439,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,202,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ในตําแหนง
ตางๆ พร้อมเงินเดือนเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี  จํานวน 7
  อัตรา ดังนี้
- ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)   
- นักวิชาการเงินและบัญชี                   
- นักวิชาการคลัง
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการพัสดุ
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานพัสดุ                            
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล เชนเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว จํานวน 2 อัตรา ได้แก ตําแหนงเจ้าพนักงาน
พัสดุ  และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)                           
   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานคลัง อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 122,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้าง ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 ตําแหนง ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ   
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  เชนเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 1 อัตรา ได้แก ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าพนักงานพัสดุ  
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)       

 
งบดําเนินงาน รวม 777,560 บาท

ค่าตอบแทน รวม 427,560 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 193,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง  
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล  
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 208,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล    
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง เชน จ้างเหมาถายเอกสาร เย็บเลมเอกสารหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ  เป็นต้น 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  จํานวน  100,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาเดินทางไป
ราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ  คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาทะเบียนตางๆ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็น  
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  เป็นคาจ้างบริการสํารวจข้อมูลภาคสนาม คาใช้สอย คา
วัสดุอื่น เป็นต้น
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท  0808.3/ว 0107
 ลงวันที่ 8  มกราคม  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  216
 ลําดับที่ 3
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา  ซอมแซมครุภัณฑ  เชน  เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ และคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ เชน วัสดุตางๆ   
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อใบเสร็จรับเงินแบบทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร แถบบันทึก เสียงหรือภาพ พูกันและสี ล้างอัดขยาย
ภาพ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธตามนโยบายรัฐบาลฯลฯ เป็น
สภาพที่ไมคงทนถาวร หรือปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนดิสก โปรแกรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร  
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วยคาป้าย
ประชาสัมพันธ คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ เชน สายไฟ ถาน
ไฟฉาย เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 221
 ลําดับที่ 2
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย คาป้าย
ประชาสัมพันธ 
คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ เชน สายไฟ ถานไฟฉาย เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 221
 ลําดับที่ 3
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
และฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารและน้ําดื่ม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาเอกสารประกอบ
การอบรม คาวัสดุอุปกรณประกอบการฝึกอบรม เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 221
 ลําดับที่ 1
-ตั้งจายจากรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,038,960 บาท

งบบุคลากร รวม 3,843,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,843,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,169,860 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 3 อัตรา จํานวน 938,160 บาท ดังนี้
-ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
-เจ้าพนักงานธุรการ
-ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

2.เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงาน
ครู  อบต. จํานวน 4  อัตรา จํานวน 1,231,700 บาท 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการสําหรับพนักงานครู  
อบต.  จํานวน 3 อัตรา 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 853,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน 4 อัตรา  
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 451,200 บาท และเงินราย
ได้  401,800 บาท 
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 652,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 451,200 บาท  และเงินราย
ได้ จํานวน 201,000 บาท  
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 965,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 345,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นๆสําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครู  อบต. และพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) ตั้งจายตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
สุรินทร เรื่อง กําหนดเงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน ตอบ
แทนอื่นให้แกพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเป็น
กรณีพิเศษซึ่งเป็นสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาเชาบ้าน จํานวน 27,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/เชาซื้อให้กับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิ
ได้ตามระเบียบทางราชการ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือสวัสดิการคาการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบล และคาสวัสดิการสําหรับพนักงานครู  อบต.  ผู้มีสิทธิ์ได้
รับการชวยเหลือตามกฎหมาย    
-ตั้งจายจากเงินรายได้ 27,400 บาท และเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 10,600 บาท 
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

1.คาเย็บหนังสือ เข้าเลม ถายเอกสาร หรือเข้าปกหนังสือและ
เอกสารตางๆ จํานวน 30,000 บาท  
เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ หรือเข้าเลม ถายเอกสารเข้าปกหนังสือ
หรือเข้าเลมถายเอกสารเข้าปกหนังสือและถายเอกสารฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2.คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 60,000
 บาท                              
เพื่อเป็นคาใช้จายในการบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง เชน จ้างเหมาแรงงาน ,จ้างเหมาบริการทําของตางๆ ฯลฯ   
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง สําหรับคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆฯลฯ เป็นต้น 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.ตาอ็อง และกองการศึกษาฯ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานและเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม ฯลฯ  คาสิ่งพิมพที่ได้จากการจัด
ซื้อหรือจ้างพิมพ เชน วารสาร หนังสือพิมพ หนังสือระเบียบ
กฎหมายตางๆ เป็นต้น สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต
.ตาอ็อง และกองการศึกษาฯ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส สายไฟ หลอด
ไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้าฯลฯ เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ตาอ็อง และกองการศึกษาฯ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด แก้วน้ํา ไม้ถูพื้น ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพในระยะเวลาอันสั้น สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.ตาอ็อง และกองการศึกษาฯ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อตั้งจายในการจัดซื้อวัสดุกอสร้าง
ตางๆ เชน อิฐ หิน ปูน ทราย จอบ ปูน
ซีเมนต เสียม เลื่อย ไม้ ตะปู เชือก ทอ  ใช้ในงานตางๆ เชน งาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งานสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่น
ไทยผานการเลน  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.ตาอ็อง
 และกองการศึกษาฯ  
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000  บาท  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 178  
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  กรวย
จราจร  สัญญาณไฟกระพริบ สําหรับเตือนการขับขี่รถยนตชวง
เวลารับ-สงเด็กเล็ก  
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.ตาอ็องและกองการศึกษาฯ  
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

วัสดุการเกษตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธพืช  ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ชํา  ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลา
อันสั้น สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.ตาอ็อง และกอง
การศึกษาฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอรแถบบันทึกเสียงหรือภาพ  พูกันและสี ล้างอัดขยายพิมพ
ภาพ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธตามนโยบายรัฐบาลฯ  ฯลฯ เป็น
ต้น โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  
อบต.ตาอ็อง และกองการศึกษาฯ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ แป้นพิมพ เครื่องอานหรือเครื่องบันทึกข้อมูล แผน
ดิสก เมนบอรด อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
 เป็นต้น โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอัน
สั้น สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.ตาอ็อง และกองการ
ศึกษาฯ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุการศึกษา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา เชน สื่อการเรียนการสอน
ทําด้วยพลาสติก หุนจําลอง แบบจําลอง เบาะยืดหยุน  
เป็นต้น  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก  
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง  
เป็นต้น  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ตาอ็อง 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งบลงทุน รวม 230,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 214,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,700 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,350 บาท เก้าอี้
สํานักงานคานรับใต้เบาะ ผลิตจากเหล็กแป๊บเหลี่ยมชุบ
โครเมียม ที่นั่งและพนักพิงเป็นไม้อัด 
แบบแยกชิ้น หนาไมน้อยกวา 12 มม. วัสดุที่นั่งและพนักพิงของ
เก้าอี้บุด้วยฟองน้ําวิทยาศาสตรตัดและแตงตามรูปทรงของ
เก้าอี้ หุ้มด้วยหนังเทียม เท้าแขนทําจากพลาสติกบุฟองน้ําด้วย
หนังเทียม ขาเก้าอี้ผลิตจากแป็บเหลี่ยม หนาไมน้อยกวา 1 มม.ชุบ
โครเมียม  ปลายขามีจุกพลาสติกอุดกันลื่น เลือกสีได้  สําหรับผู้
ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก
-จัดซื้อตามราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดหาตาม
ราคาซื้อขายตามท้องตลาด  ซึ่งเป็นราคาประหยัด  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท. 0808.2/ว 1989  ลงวันที่ 22
  มิถุนายน  2552   
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม 
(ครั้งที่ 2/2563) หน้า 36  ลําดับที่  12
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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ตู้บานเลื่อนทึบ จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ไมน้อยกวา 5
 ฟุต  จํานวน 10  หลังๆ ละ 3,890 บาท กว้าง ไมน้อยกวา 1,486
  มม. ลึกไมน้อยกวา 406 มม. สูงไมน้อยกวา 880 มม. เลือกสี
ได้  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก จํานวน 4 หลัง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย-แสงตะวัน จํานวน 2 หลัง   ศูนย
อบรมเด็กกอนเกณฑวัดพิฦกทักษิณ จํานวน 2 หลัง  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านยาง จํานวน 2 หลัง  
-จัดซื้อตามราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดหาตาม
ราคาซื้อขายตามท้องตลาด  ซึ่งเป็นราคาประหยัด  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท. 0808.2/ว 1989  ลงวันที่ 22
  มิถุนายน  2552
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม 
(ครั้งที่ 2/2563)  หน้า 36  ลําดับที่  11
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

โต๊ะเด็ก  และเก้าอี้กิจกรรมเด็กอนุบาล จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะเด็กและเก้าอี้กิจกรรมเด็กอนุบาล สําหรับจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
จิก โต๊ะเด็กจํานวน 5 ตัวๆละ 3,550 บาท  เก้าอี้เด็ก จํานวน 30
 ตัวๆละ 590 บาท  เป็นโต๊ะเหลี่ยม ผลิตจาก HDPE ขาเหล็ก โต๊ะ
ขนาดไมน้อยกวา 123x62x48 cm  เก้าอี้ขนาด ที่นั่งสูงไมน้อย
กวา 28 cm  เลือกสีได้  
-จัดซื้อตามราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดหาตาม
ราคาซื้อขายตามท้องตลาด  ซึ่งเป็นราคาประหยัด  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท. 0808.2/ว 1989  ลงวันที่ 22
  มิถุนายน  2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม  
(ครั้งที่ 2/2563)  หน้า 35  ลําดับที่  8
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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โต๊ะเด็กและเก้าอี้กิจกรรมเด็ก จํานวน 33,800 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะเด็ก+เก้าอี้กิจกรรมเด็ก  จํานวน 10
  ชุดๆ ละ 3,380 บาท  แผนท๊อปโต๊ะและที่นั่งผลิตจากแผนโฟเม
ก้า โครงสร้างโต๊ะและเก้าอี้ผลิตจากเหล็กเหลี่ยมพนสี 1
 ชุด ประกอบด้วยโต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้แถว 2 ตัว โต๊ะมีความกว้างไม
น้อยกวา 60 ซม.  ความยาวไมน้อยกวา 120 ซม. สูงไมน้อย
กวา 50 ซม. เก้าอี้แถว ความกว้าง ไมน้อยกวา 30 ซม. ความยาว
ไมน้อยกวา 120 ซม. ความสูงไมน้อยกวา 30 ซม. เลือกสี
ได้ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก จํานวน  5  ชุด  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง จํานวน  3  ชุด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แสงทรัพย-แสงตะวัน จํานวน 2 ชุด  
-จัดซื้อตามราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดหาตาม
ราคาซื้อขายตามท้องตลาด  ซึ่งเป็นราคาประหยัด  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท. 0808.2/ว 1989  ลงวันที่ 22
  มิถุนายน  2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
(ครั้งที่ 2/2563)  หน้า 35  ลําดับที่  8
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 7
 ตัว ขนาดไมน้อยกวา 4 ฟุต พร้อมกระจก ตัวละ 5,000 บาท โต๊ะ
มี 4 ลิ้นชัก ขนาดความกว้างไมน้อยกวา 123 cm ลึกไมน้อย
กวา 67 cm สูงไมน้อยกวา 75 cmเลือกสีได้ สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนจิก จํานวน 2  ตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยาง จํานวน 2 ตัว และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดพิฦก
ทักษิณ จํานวน 3 ตัว  จัดซื้อตามราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ  จึงจัดหาตามราคาซื้อขายตามท้องตลาด  ซึ่งเป็นราคา
ประหยัด  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว
 1989  ลงวันที่ 22  มิถุนายน  5552
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
(ครั้งที่2/2563) หน้า 36 ลําดับที่  10
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

พัดลมติดผนัง จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนังอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
จิก จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 1900 บาทขนาด 18 นิ้ว 220
 โวลต รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาครุภัณฑ เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น  
-จัดซื้อตามราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดหาตาม
ราคาซื้อขายตามท้องตลาด  ซึ่งเป็นราคาประหยัด  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท. 0808.2/ว 1989  ลงวันที่ 22
  มิถุนายน  2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 2/2563)  หน้า 35  ลําดับที่  6
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ครุภัณฑการเกษตร

ปัมน้ํา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อปัมน้ําสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก  จํานวน 1
 ชุด  เป็นปัมน้ํา ซัมเมอรส บอ 4 นิ้วขึ้นไป 1.5 แรงขึ้นไป ตัวปัม
สเตนเลสอยางดี พร้อมชุดอุปกรณติดตั้ง เชน กลอง
คอนโทรล สายไฟ เป็นต้น รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
ครุภัณฑ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาติดตั้ง  เป็นต้น  
-จัดซื้อตามราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดหาตาม
ราคาซื้อขายตามท้องตลาด  ซึ่งเป็นราคาประหยัด  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท. 0808.2/ว 1989  ลงวันที่ 22
  มิถุนายน  2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม 
(ครั้งที่ 2/2563) หน้า 34  ลําดับที่  3
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี จํานวน 1 เครื่อง  แบบ Smart TV  
ระดับความละเอียดจอภาพ  1920 x 1080 พิกเซล ขนาดไมน้อย
กวา 40 นิ้ว คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
1.ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x 1080 พิกเซล
   1.1ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ(Resolution)……พิกเซล
   1.2ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา  40 นิ้ว
   1.3แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight  
   1.4สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart TV)
   1.5ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
   1.6ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
   1.7มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว  
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
(ครั้งที่ 2/2563) หน้า 35  ลําดับที่  7
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ําดื่ม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องกรองน้ําดื่ม  จํานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง  สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก เป็นเครื่องกรองน้ําดื่ม RO 150
 พร้อมถังน้ํา PE ขนาดไมน้อยกวา 200 ลิตร สามารถกรองน้ํา
บาดาลเป็นน้ําดื่มได้ด้วยระบบการกรอง
แบบ Reverse Osmosis  เป็นเครื่องกรองติดตั้งบนโครง
สเตนเลส ไส้กรองและชุดปัมถูกยึดบนแผนสเตนเลสแบบดี ฆาเชื่อ
โรคและไวรัสได้ พร้อมด้วยถัง PE จุน้ําบนเครื่องขนาดไมน้อย
กวา 200 ลิตร พร้อมระบบลูกลอยไฟฟ้าแบบทุน 
ตู้ควบคุมและก๊อกสําหรับเปิดปิด สะดวกตอการติดตั้ง  การใช้งาน
และเคลื่อนย้ายได้ รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
ครุภัณฑ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาติดตั้ง  เป็นต้น  
-จัดซื้อตามราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดหาตาม
ราคาซื้อขายตามท้องตลาด  ซึ่งเป็นราคาประหยัด  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท. 0808.2/ว 1989  ลงวันที่ 22
  มิถุนายน  2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม 
(ครั้งที่2/2563) หน้า 33  ลําดับที่  2
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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ถังน้ําแสตนเลส จํานวน 14,300 บาท

เพื่อจัดซื้อถังน้ําแบบแสตนเลส จํานวน 1 ถัง ความจุไมน้อย
กวา 2,000 ลิตร รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
ครุภัณฑ เชน คาขาตั้ง   คาขนสง  คาภาษี  คาติดตั้ง  เป็น
ต้น สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก  
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่จุน้ําได้ไมน้อยกวา
2.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม 
(ครั้งที่ 2/2563) หน้า 37  ลําดับที่  14
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 16,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะน้ําบาดาลพร้อมวางระบบประปา จํานวน 16,000 บาท

เพื่อขุดเจาะน้ําบาดาลพร้อมวางระบบประปา สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนจิก จํานวน 1 จุด  ขนาดไมน้อยกวา 4  นิ้ว ความ
ลึกไมน้อกวา  40 เมตร  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
(ครั้งที่2/2563)  หน้า 27 ลําดับที่  6
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,466,610 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,786,610 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,572,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 480,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.ตาอ็อง จํานวน 216,000 บาท จํานวน 4
 แหง ได้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แสงทรัพย-แสงตะวันและศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดพิฦก
ทักษิณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
(ครั้งที่ 6) หน้าที่  16  ลําดับที่  1
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

2.เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถาน
ที่ และงานอื่นๆ ทั่วไป  จํานวน 264,000 บาท ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง  ห้องสมุด ของ
องคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข 
(ครั้งที่ 6) หน้า 12 ลําดับที่  11  
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการสงเสริมทักษะสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมทักษะเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท เชน คาวัสดุตางๆในการประสง
เสริมทักษะเด็กปฐมวัย ป้ายโครงการ วัสดุที่จําเป็นเกี่ยวข้องใน
การสงเสริมทักษะเด็กปฐมวัย  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข  
(ครั้งที่  6/2563)  หน้า 12  ลําดับที่  12
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,082,200 บาท

1.คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลตาอ็อง จํานวน  686,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง ได้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยาง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย-แสงตะวัน  ศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑวัดพิฦกทักษิณ  จํานวน 140 คนๆละ 20 บาทตอ
วัน จํานวน 245 วัน  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรับรองเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข 
(ครั้งที่ 6 ) หน้า 11  ลําดับที่ 9
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

2.คาจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง   จํานวน  238,000 บาท  
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เพื่อเป็นคาจัดการเรียนการสอน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง ได้แก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านยาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย-แสงตะวัน  ศูนย
อบรมเด็กกอนเกณฑวัดพิฦกทักษิณ  จํานวน  140 คน ๆ
 ละ 1,700 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรับรองเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  แก้ไข 
(ครั้งที่ 6) หน้า  11  ลําดับที่  9
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

3.คาหนังสือเรียน  จํานวน   28,000  บาท    
เพื่อเป็นคาหนังสือเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลตาอ็องได้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยาง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย-แสงตะวัน  ศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑวัดพิฤกทักษิณ  จํานวน  140    คนๆ ละ 200
 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรับรองเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  แก้ไข 
(ครั้งที่ 6 )  หน้า 11  ลําดับที่  9
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

4.คาอุปกรณการเรียน   จํานวน  28,000 บาท  
เพื่อเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง ได้แก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยาง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย-แสงตะวัน  ศูนยอบรม
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เด็กกอนเกณฑวัดพิฤทักษิณ  จํานวน  140 คนๆ ละ 200บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรับรองเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข 
(ครั้งที่ 6)  หน้า  11  ลําดับที่  9
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

5.คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน  42,000  บาท  
เพื่อเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย-แสงตะวัน ศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑวัดพิฦกทักษิณ  จํานวน  140  คนๆ ละ 300 บาท/ปี 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรับรองเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  แก้ไข 
(ครั้งที่ 6)หน้า 11  ลําดับที่  9
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

6.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน  60,200   บาท  
เพื่อเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยาง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย-แสงตะวัน ศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑวัดพิฦกทักษิณ จํานวน  140  คนๆ ละ 430 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรับรองเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
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ตําบล)  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข  
(ครั้งที่ 6) หน้า  11 ลําดับที่  9
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ค่าวัสดุ รวม 2,031,210 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,031,210 บาท

1.คาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
จํานวน  1,762,910   บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กอนุบาลและเด็ก 
ป.1-ป.6 ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จํานวน  920
 คน อัตรา คนๆ ละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาหๆละ 5 วัน)  
(1)โรงเรียนบ้านตาอ็อง
(2)โรงเรียนบ้านจันรม 
(3) โรงเรียนบ้านแจรนฯ 
(4) โรงเรียนบ้านปราสาทตราดฯ 
(5) โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 
(6) โรงเรียนเสกวิทยาคม 
(7)โรงเรียนบ้านขยอง 
(8) โรงเรียนบ้านกาเกาะ                                      
(9)โรงเรียนบ้านอังกัญฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรับรองเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 179  
ลําดับที่  3
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

2. คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  268,300
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  บาท 
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ตาอ็อง  จํานวน  140  คน  อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน ได้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ศูนย
อบรมเด็กกอนเกณฑวัดพิฦกทักษิณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านแสง
ทรัพย-แสงตะวัน  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรับรองเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข 
(ครั้งที่ 6 ) หน้า 10  ลําดับที่  3
-ตั้งจายเป็นอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
กอนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 183,200 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 137,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลตาอ็อง และห้องสมุด ขององคการบริหารสวน
ตําบลตาอ็อง 1 แหง 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.ตาอ็อง และห้องสมุดขององคการบริหารสวน
ตําบลตาอ็อง 1 แหง   
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 36,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต อินเทอรเน็ตการด และคาสื่อ
สารอื่นๆ  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 3,680,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,680,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 3,680,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สําหรับเป็น
คาอาหารกลางวัน สําหรับ ชั้นอนุบาล –ป.6 ในอัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน 
จํานวนเด็กนักเรียน  920 คน  มีรายละเอียดดังนี้
(1)โรงเรียนบ้านตาอ็อง
(2)โรงเรียนบ้านจันรม 
(3) โรงเรียนบ้านแจรนฯ 
(4) โรงเรียนบ้านปราสาทตราดฯ 
(5) โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 
(6) โรงเรียนเสกวิทยาคม     
(7)โรงเรียนบ้านขยอง 
(8) โรงเรียนบ้านกาเกาะ
(9)โรงเรียนบ้านอังกัญฯ                   
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 181 ลําดับ
ที่  12
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา                     
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 320,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมูบ้านพื้นที่ตําบลตา
อ็อง จํานวน 16 หมูบ้าน เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข งบประมาณรวม
หมูบ้านละ 20,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลว.30 มิ.ย. 2563 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 201
 ลําดับที่ 5
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,122,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,221,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,221,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 987,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและคาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ได้แก
-ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
-นักพัฒนาชุมชน
-เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 192,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งบดําเนินงาน รวม 766,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 217,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 128,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

คาเชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
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ค่าใช้สอย รวม 189,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการสํารวจจํานวนสุนัขและ
แมว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี  ตั้งไว้ 15,000  บาท  
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

(2) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใด
อยางหนึ่ง เชน คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างผู้ปฏิบัติงานเป็นครั้ง
คราว/รายชิ้นงาน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานปกติภายใต้กิจกรรม
หรือโครงการตางๆ เชน โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ได้แก คาจ้างผู้ทําการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, คาจ้างเหมาทําป้ายหรือสื่อ
รณรงค/ประชาสัมพันธความรู้ เป็นต้น) กิจกรรมหรือโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก/โรคระบาด/โรค
ติดตอ (ได้แก คาจ้างเหมาบริการหรือจ้างผู้ทําการฉีดพนน้ํายา
หมอกควันกําจัดยุง คาจ้างเหมาทําป้ายหรือสื่อรณรงค/ประชา
สัมพันธความรู้ เป็นต้น) และคาจ้างเหมาบริการ/ทําของหรือจ้างผู้
ทําการตางๆ ตามกิจกรรมหรือโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นครั้ง
คราว/รายชิ้นงาน ทั้งนี้ เฉพาะภารกิจในความรับผิดชอบของกอง
สวัสดิการสังคม ตั้งไว้  75,000  บาท 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยง
รับรอง) เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร(กรณีมีการ
ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร) คาเชาห้องประชุม หรือคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นหรือเกี่ยวข้อง สําหรับรับรองต้อนรับคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ คณะทํางาน กลุมองคกร กลุมบุคคลหรือบุคคลที่ได้
รับแตงตั้งจากองคการบริหารสวนตําบลตาอ็องหรือแตงตั้งตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และ
สําหรับต้อนรับกรณีบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชม  ตรวจ
เยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว การมอบเงินหรือสิ่ง
ของบริจาคให้ อบต.ตาอ็อง ทั้งนี้ เฉพาะการรับรองที่เป็นภารกิจ
ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการซอมแซม บํารุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ ทรัพยสินของหนวยงาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  
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ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานและสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา หรือคาสิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ เชน คาวารสาร หนังสือระเบียบกฎหมาย
ตางๆ เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้น 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพในระยะเวลาอันสั้น 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน กระติกน้ําร้อน ผ้าปู
โต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  

วัสดุกอสร้าง จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอ
สร้าง เชน ไม้ ปูน กระเบื้อง จอบ สวาน เทปวัด
ระยะ เลื่อย ค้อน เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอัน
สั้น 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  

วันที่พิมพ : 8/9/2563  11:40:21 หน้า : 56/92



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอหลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน แก๊สโซฮอล น้ํามันเครื่อง เป็นต้น สําหรับใช้วัสดุประกอบ
การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตามภารกิจของกองสวัสดิการ
สังคม เชน กิจกรรมหรือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้
เลือดออก/โรคระบาด/โรคติดตอ เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 190,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตามกิจกรรมหรือ
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เชน คาวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, กระบอกฉีดยา, เข็มฉีดยา, ใบรับรองการ
ฉีดวัคซีน, เครื่องหมายประจําตัวสัตว เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพไมคง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น ตั้งไว้ 70,000  บาท 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 

(2) เพื่อจายเป็นคาวิทยาศาสตรหรือการแพทย ได้แก คาวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทยตามกิจกรรมหรือโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก/โรคระบาด/โรคติดตอ เชน น้ํายาพน
หมอกควันกําจัดยุง, ทรายเคลือบสารเทมีฟอสกําจัดลูกน้ํา
ยุง, ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค, วัสดุอุปกรณป้องกันเชื้อโรคหรือป้องกัน
สารเคมี เป็นต้น หรือคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยตาม
กิจกรรมหรือโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้นทั้งนี้ เฉพาะภารกิจใน
ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม   
ตั้งไว้  120,000  บาท  
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 

วัสดุการเกษตร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ย  พันธุพืช จอบ สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกันและ
สี กระดาษเขียนโปสเตอร เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษตอเนื่อง ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้นพิมพ เครื่องอานหรือ
เครื่องบันทึกข้อมูล เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพในระยะเวลาอันสั้น 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  

งบลงทุน รวม 134,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 134,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีที
ยู

จํานวน 72,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง เพื่อ
ใช้สําหรับอุณหภูมิในห้องศูนยการเรียนรู้ไอซีชุมชนตําบลตาอ็อง
ให้เหมาะสมตอการใช้งาน และการรับรองผู้ใช้บริการห้องดัง
กลาว ตามภารกิจของกองสวัสดิการสังคมหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยว
ข้อง เชน การประชุมคณะกรรมการฯ ประชุมคณะอนุกรรม
การ ประชุมอบรมกลุมยอย หรือการประชุมอบรมบุคลากร เป็น
ต้น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง   
-จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะสังเขปและราคาตามมาตรฐานครุ
ภัณฑ ณ ธ.ค. 2562  
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
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รถเข็นอเนกประสงค จํานวน 2,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถเข็นแบบมือจับพับเก็บได้ จํานวน 1
 คัน เพื่อใช้สําหรับเคลื่อนย้ายเอกสาร หรือสิ่งของตางๆ ที่มี
น้ําหนักมาก ให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก ปลอดภัยตอสุขภาพ และ
งายตอการเก็บรักษา ตามภารกิจของกองสวัสดิการสังคม
-คุณลักษณะรถเข็นผลิตจากพื้นเหล็ก มือจับพับเก็บได้ รับน้ําหนัก
ได้ไมน้อยกวา 370 กก. ขนาดตัวรถ
เข็น (L x W x H) 915 x 615 x 865 มม. ขนาดพื้นรถ
เข็น 880 x 580 มม. ล้อเลื่อน 4 ล้อ ขนาดล้อ 125 มม. 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง   
- จัดซื้อตามราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาตาม
ราคาซื้อขายตามท้องตลาดซึ่งเป็นราคาประหยัด ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลว. 22 มิ.ย. 2552
- ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1
 เครื่อง สําหรับใช้ในการป้องกันโรค โดยการกําจัดแมลงซึ่งเป็น
พาหะนําโรค 
เชน ยุง แมลง เป็นต้น ตามภารกิจของ  อบต.ตาอ็อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะสังเขปและราคาตามมาตรฐานครุ
ภัณฑ ณ ธ.ค. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 265
 ลําดับที่  35
- ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,796,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,697,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,697,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นเงินเดือน  เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ได้แก
-ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง  ระดับต้น)
-นายชางโยธา  จํานวน 2 อัตรา
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนตําแหนง  ผู้อํานวยการ
กองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับต้น) 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 547,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตําแหนงชางเครื่องสูบ
น้ํา จํานวน 2  อัตรา ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า  และพนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา  
จํานวน  1  อัตรา
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตําแหนงชางเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 2 อัตรา ผู้ชวยนายชาง
ไฟฟ้า และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1  อัตรา
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน
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งบดําเนินงาน รวม 899,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตั้งจาย
ตามประกาศ ก. อบต. จังหวัดสุรินทร เรื่อง  กําหนดเงื่อนไขและ
วิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นให้แกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นสิทธิที่พึงได้
รับตามกฎหมายกําหนด 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน
ปกติและวันหยุดตาง ๆ  
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน คาเชาซื้อ สําหรับพนักงานสวนตําบล
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลผู้
มีสิทธิได้รับเงินชวยเหลือตามที่กฎหมายกําหนด 
-ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด เชน จ้างเหมาถายเอกสาร คาจ้างเหมาบริการเขียนแบบ จ้าง
เหมาทําป้ายประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ หรือจ้างเหมาตักสิ่ง
ปฏิกูลและคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน
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ค่าวัสดุ รวม 319,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทป พีวีซี แบบ
ใส กระดาษคารบอน กาวลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ซอง ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษแบบพิมพ สิ่งพิมพ  ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ เชน คาวารสารหนังสือระเบียบกฎหมาย
ตางๆ เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 79,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน ฟิวส  สาย
ไฟ  หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย ถาน
ไฟฉาย และวัสดุอื่นๆที่ใช้ในภารกิจหน้าที่ในการให้บริการ
ประชาชน ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพระยะอันสั้น 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้  สี แปรงทาสี ปูนขาว
ปูนซีเมนต ทราย สังกะสี ตะปู ค้อน คีม เหล็กเส้น ทอ
ตางๆ จอบ เสียม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพระยะอันสั้น 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันก๊าด ฯลฯ ตามภารกิจอํานาจ
หน้าที่ของ อบต. ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพระยะอัน
สั้น 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  แผนซีดี พูกัน
และสี เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ตามภารกิจ
อํานาจหน้าที่ของ อบต. 
ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพระยะอันสั้น 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก สําหรับ
เครื่องพิมพ แป้นพิมพ เครื่องอานหรือเครื่องบันทึกข้อมูล  แผน
ดิสก  เมาส เมนบอรด ฯลฯ 
ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพระยะอันสั้น 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเคหะและชุมชน  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบน้ํา จํานวน  2  สถานี  รวม
ถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เชน  คาบริการ  คาภาษี  ซึ่งอยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง  
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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งบลงทุน รวม 2,200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,200,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตบรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า จํานวน 2,200,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก พร้อมติดตั้งเครนกระเช้า เป็นรถยนตบรรทุก
เปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค และกระเช้าไฟเบอร
กลาส (เครนสลิงพร้อมแขนเสริม) เพื่อใช้ในภารกิจงานของ อบต
.ตาอ็อง
ลักษณะทั่วไป
-เป็นรถยนตบรรทุก พร้อมติดเครนกระเช้า พร้อมติดตั้งเคนไฮดร
อลิคและกระเช้าไฟเบอรกลาส พร้อมแขนเสริมสูง รถบรรทุก 6
 ล้อ ล้อหน้าเดียวขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงม้าไม
น้อยกวา 150 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงาน
ได้ ไมน้อยกวา 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) กอนระหวางเก๋งและ
กระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค สามารถยกได้สูงจากพื้น
ดิน และติดตั้งกระบะพร้อมดัมพทํางานการยกเทด้วยระบบไฮดร
อลิค ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ชุด มีระบบสัญญาณไฟ
ตางๆ  ตามกรมการขนสงทางการบกกําหนดและตามความจําเป็น
ในการปฏิบัติงานตัวรถและอุปกรณทุกชนิด เป็นของใหมไมเคยใช้
งานมากอน 
-จัดซื้อตามราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดหาตาม
ราคาซื้อขายตามท้องตลาด  ซึ่งเป็นราคาประหยัด  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท. 0808.2/ว 1989  ลงวันที่ 22
  มิถุนายน  2552
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  
(ครั้งที่ 2 / 2563) หน้า 33  ลําดับที่  1
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,505,100 บาท
งบลงทุน รวม 2,505,100 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,505,100 บาท
คาชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้(คา K) 
-ตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544
-ตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน  คสล. บ้านปรีง จํานวน 52,500 บาท

ถนนเส้นบ้านนางทองบอ-เส้นบ้านนางอารี  บ้านปรีง  หมูที่  14
  ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือ
มีพื้นที่ไมน้อยกวา 93.00 
ตารางเมตร  พร้อมเกลี่ยตกแตงเรียบร้อยและติดป้ายประชา
สัมพันธกอนและหลังดําเนินการจนแล้วเสร็จ
-ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เลขที่ ทถ 2 – 204
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไข  (ครั้งที่  4/2563)  หน้า 27  ลําดับที่  30    
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
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โครงการกอสร้างถนน  คสล. เส้นบ้านนางลาน  กล่ําจิต  บ้านแจรน  

หมูที่  5

จํานวน 222,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 3.00
 เมตร  ยาว 131.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 393.00 ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยตกแตงเรียบร้อยและติดป้าย
ประชาสัมพันธกอนและหลังดําเนินการจนแล้วเสร็จ
-ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เลขที่ ทถ 2 – 204
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  88  
ลําดับที่  1   
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

โครงการกอสร้างถนน  คสล. เส้นบ้านนายธวัชชัย  ชัยศรี  ไปทางทิศ
ตะวันตก  บ้านจนรม  หมูที่  4

จํานวน 199,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 90.00เมตร หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 360.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินถมไหลทาง ขนาดกว้าง 0.10 เมตร ยาว 180.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณดินถมไมน้อยกวา 2.70
   ลูกบาศกเมตร พร้อมเกลี่ยตกแตงเรียบร้อยและติดป้ายประชา
สัมพันธกอนและหลังดําเนินการจนแล้วเสร็จ  
-ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เลขที่ ทถ 2 – 204
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 86  
ลําดับที่  4
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
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โครงการกอสร้างถนน  คสล. เส้นบ้านนายยิ่ง - บ้านนายชัยยะ   
บ้านแสงตะวัน  หมูที่  15

จํานวน 221,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหลทาง ขนาด
กว้าง 0.10 เมตร ยาว 200.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณดินถมไมน้อยกวา 3.00 ลูกบาศกเมตร  พร้อมเกลี่ย
ตกแตงเรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธกอนและหลังดําเนิน
การจนแล้วเสร็จ
-ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เลขที่ ทถ 2 – 204
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  131 
ลําดับที่ 3
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

โครงการกอสร้างถนน  คสล.(เส้นทิศใต้หมูบ้าน) บ้านจังเอิญโค
หมูที่  2

จํานวน 243,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตคอนเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 440.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหลทาง ขนาด
กว้าง 0.10 เมตร  ยาว 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณดินถมไมน้อยกวา 3.30 ลูกบาศกเมตร พร้อมเกลี่ยตกแตง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธกอนและหลังดําเนินการจน
แล้วเสร็จ
-ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เลขที่ ทถ 2 – 204
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  77  
ลําดับที่ 8  
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
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โครงการกอสร้างถนน  คสล.(เส้นบ้านนางยูร  เชิดดอก - เส้นบ้าน
นายบุญชวย  สุรัจ)  บ้านผักไหม  หมูที่  16

จํานวน 339,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 600.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินถมไหลทาง ขนาดกว้าง 0.10 เมตร ยาว 300.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณดินถมไมน้อยกวา 4.50
 ลูกบาศกเมตร พร้อมเกลี่ยตกแตงเรียบร้อยและติดป้ายประชา
สัมพันธกอนและหลังดําเนินการจนแล้วเสร็จ
-ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เลขที่ ทถ 2 – 204
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  141  
ลําดับที่  15   
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

โครงการกอสร้างถนน คสล. จํานวน 55,900 บาท

ถนนเส้นบ้านนางหาม-เส้นบ้านนายพิสิฐ บ้านปรีง  หมูที่  14
  ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมน้อยกวา 99.00 
ลูกบาศกเมตร พร้อมเกลี่ยตกแตงเรียบร้อย
-ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เลขที่ ทถ 2 – 204
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หน้า 129  
ลําดับที่  7 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
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โครงการกอสร้างถนน คสล.  (เส้นข้างบ้านนายเตียว อยาลืมดี) บ้าน
ปราสาท  หมูที่ 6

จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 200.00 ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยตกแตงเรียบร้อยและติดป้าย
ประชาสัมพันธกอนและหลังดําเนินการจนแล้วเสร็จ
-ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เลขที่ ทถ 2 – 204
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  
(ครั้งที่  2/2563) หน้า 2 ลําดับที่  6
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

โครงการกอสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางสาวปทิดา ไม้หอม- เส้น
บ้านนายสวี พอกสนิท)  บ้านตาอ็อง หมูที่ 1

จํานวน 199,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง  4.00
 เมตร  ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 360.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหลทาง ขนาด
กว้าง 0.10 เมตร ยาว 180.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณดินถมไมน้อยกวา 2.70  ลูกบาศกเมตร พร้อมเกลี่ย
ตกแตงเรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธกอนและหลังดําเนิน
การจนแล้วเสร็จ  
-ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เลขที่ ทถ 2 – 204
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 70  
ลําดับที่  6
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานไฟฟ้าถนน
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โครงการกอสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายเกษม บุญเปลง-บ้านนาง
เฮิว)     บ้านยาง หมูที่ 3

จํานวน 245,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกว้าง  ถนน
กว้าง 5.00  เมตร  ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 450.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหลทางขนาด
กว้าง 0.10 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณดินถมไมน้อยกวา 2.70 ลูกบาศกเมตร พร้อมเกลี่ยตกแตง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธกอนและหลังดําเนินการจน
แล้วเสร็จ 
-ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เลขที่ ทถ 2 – 203
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  80  
ลําดับที่ 3
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
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โครงการกอสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายสุเทียน  อุไร-สามแยก
บ้านแจรน)  บ้านใต้ฆ้อง  หมูที่  12

จํานวน 245,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนถนนคอนคอนเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 450.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหลทาง ขนาด
กว้าง 0.10 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณดินถมไมน้อยกวา 2.70 ลูกบาศกเมตร พร้อมเกลี่ยตกแตง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธกอนและหลังดําเนินการจน
แล้วเสร็จ
-ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เลขที่ ทถ 2 – 203
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  118 
ลําดับที่ 2
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
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โครงการกอสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านายสมชาย-เส้นบ้านนายสนาน) 
บ้านกาเกาะ หมูที่ 9

จํานวน 247,100 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตคอนเสริมเหล็ก 
(ชวงที่ 1) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15
  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 88.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ถมไหลทาง ขนาดกว้าง 0.10 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณดินถมไมน้อยกวา 0.66 ลูกบาศก
เมตร พร้อมเกลี่ยตกแตงเรียบร้อย
(ชวงที่ 2) ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15
  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 360.00 ตารางเมตร พร้อมเกลี่ย
ตกแตงเรียบร้อย และติดป้ายประชาสัมพันธกอนและหลังดําเนิน
การจนแล้วเสร็จ
-ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เลขที่ ทถ 2 – 204
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 105 
ลําดับที่  1   
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชุมประชาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประชุมประชาคม เชน การจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน/หมูบ้าน หรือประชุมประชาคม
ตําบล การประชุมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ฯลฯ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ปากกาเคมี สมุด คา
จัดทําเอกสารคาจ้างเหมาถายเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 228
 ลําดับที่ 4
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 990,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 990,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติขององคการ
บริหารสวนตําบลประชาชน  เชน  คาอาหารและน้ําดื่ม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร ,คาป้ายโครงการ คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 
ลําดับที่ 1
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน (หนวยกู้ชีพกู้ภัย) จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน (หนวย
กู้ชีพกู้ภัย) เชน คาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติราชการในหนวยงานกู้
ชีพ กู้ภัย คาวัสดุและอุปกรณตาง ๆ เชน สําลี น้ํายาล้าง
แผล น้ํายาล้างอุปกรณ และเวชภัณฑทางการแพทยเป็นต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท.0891.3/2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 223
 ลําดับที่ 7
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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โครงการสงเคราะหชวยเหลือผู้ประสบภัย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายชวยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณภัยใน
พื้นที่ อบต.ตาอ็อง ในการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้
รับผลกระทบ
จากสาธารณภัย ทั้ง 16 หมูบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 227
 ลําดับที่   2
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจําวัน/พ.ร.บ.ข้อมูลขาวสาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจํา
วันพ.ร.บ.ข้อมูลขาวสารให้แก คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา 
อบต. , พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง ผู้นํา
ชุมชน เยาวชน  ประชาชน  เชน  คาอาหารและน้ําดื่ม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร, คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 227
 ลําดับที่ 3
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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โครงการอบรมพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แกแมบ้านและกลุมสตรี จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนา
อาชีพเสริม เชน งานหัตถกรรม งานคหกรรม หรือสิ่งประดิษฐงาน
ฝีมือ เป็นต้น เป็นแนวทางเพิ่มรายได้แกแกนนําสตรีและแมบ้าน
แตละหมู โดยมีคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม เชน คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายกิจกรรม 
คาเอกสารวัสดุอุปกรณสาธิตฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร  และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 206 ลําดับที่ 4 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน    

โครงการอบรมสงเสริมขยายผลการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอย 
น้ําเสียและมลพิษในชุมชน

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการอบรมขยายผลการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษและขยะมูลฝอย ให้แกประชาชนในหมูบ้านเป้า
หมาย จํานวน 2 หมูบ้าน ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ลดปัญหาน้ําเสียหรือมลพิษจากขยะมูลฝอยในครัวเรือน กระตุ้น
การคัดแยกขยะที่ต้นทางและกําจัดขยะอยางถูกวิธี โดยมีคาใช้จาย
ในการดําเนินกิจกรรม เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ/ป้ายกิจกรรมรณรงค คาวัสดุอุปกรณ
อบรม 
คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณสาธิต เชน ถังขยะ วัสดุและถังหมักขยะอินทรีย เป็น
ต้น และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 213
 ลําดับที่ 1     
- ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน    
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โครงการอบรมเสริมศักยภาพแกเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมหรือ
หัตถกรรม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทักษะประสบการณแกเกษตรกรผู้ผลิตหรือผู้สนใจผลิตผ้าไหมหรือ
หัตถกรรม  โดยมีคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม เชน คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายกิจกรรม คาเอกสาร
วัสดุอุปกรณสาธิตฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร  และหรือคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้อง เป็นต้น   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 206 ลําดับที่ 3 
- ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน    
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 400,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดการแขงขันกีฬา ต้านยา
เสพติด  เป็นการสงเสริมการออกกําลังกาย และฝึกทักษะการกีฬา
ให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป  เยาวชนหางไกลยาเสพ
ติด  กลุมเป้าหมายได้แก เด็ก เยาวชน ประชาชนทั้ง 16 หมูบ้าน
โดยมีคาใช้จายในการดําเนินการ เชน คาจัดเตรียมสนาม คาถ้วย
รางวัล เงินรางวัล คาถายเอกสารเข้าเลม คาป้ายคาตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 191  ลําดับที่  5
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา  ประจําศูนยสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ อบต. สําหรับบริการประชาชนในการ นําไปใช้ฝึก
ทักษะกีฬาและออกกําลังกาย เป็นการสงเสริมสุขภาพให้แข็ง
แรง เด็กเยาวชน ประชาชนใช้เวลาวางเพื่อออกกําลังกายทําให้ไม
มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมั่วสุมอบายมุข 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 190  ลําดับที่  4
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนเนื่อง
ในโอกาสวันเข้าพรรษา เชน คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ  คา
จ้างเหมาบริการจัดตกแตงรถขบวนแห   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 190 ลําดับที่  2
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนาธรรมท้องถิ่น 

2.โครงการสงเสริมประเพณีแซนโฎนตา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมประเพณีแซนโฎน
ตา เชน คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาบริการจัด
ตกแตงรถขบวนแห คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เป็นต้น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 192  
ลําดับที่  8
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้
แก คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  เชน  
คาอาหารและน้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 190
 ลําดับที่ 3
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานการศาสนาและวัฒนธรรม
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,573,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,573,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,573,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างโดมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย-แสงตะวัน จํานวน 450,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาดําเนินกอสร้างโดมเพื่อประกอบกิจกรรมของ
การเรียนการสอนและกิจกรรมของเด็กๆในการสร้างพัฒนาการ
เด็ก
ขนาดกว้าง  12  เมตร ยาว  22  เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อก
วา  264 ตารางเมตร  พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธกอนและหลัง
ดําเนินการจนแล้วเสร็จ
-ตามแบบแปลน อบต.ตาอ็อง กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
แก้ไข (ครั้งที่ 6/2563) หน้า 14 ลําดับที่ 2
-ตั้งคาจายเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานโครงสร้างพื้นฐาน
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โครงการกอสร้างโดมศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดพิฦกทักษิณ  หมูที่ 
 7

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาดําเนินกอสร้างโดมเป็นสถานที่ประกอบในการ
จัดการเรียนการสอนและประกอบกิจกรรมตางๆ ในการสร้าง
พัฒนาการเด็ก
ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  14.5 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อย
กวา 87 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธกอนและหลัง
ดําเนินการจนแล้วเสร็จ
-ตามแบบแปลน อบต.ตาอ็องกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข 
(ครั้งที่ 6/2563) หน้า 14 ลําดับที่ 2
-ตั้งคาจายเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการกอสร้างศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก  หมูที่  11 จํานวน 2,200,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาดําเนินการกอสร้างศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
จิก  หมูท  11  เพื่อบริการประชาชนในเขตบริการ  หมูที่  11 
บ้านโนนจิก, หมูที่  12 บ้านใต้ฆ้อง, หมูที่  5  บ้านแจรน, หมูที่  6
  บ้านปราสาท  และหมูอื่นๆ  ในเขตพื้นที่ตําบลตาอ็องก
ว้าง 17.50  เมตร  ยาว  20  เมตร  
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อยกวา  313  ตารางเมตร  พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธกอนและหลังดําเนินการจนแล้วเสร็จ  
-ตามแบบแปลน  อบต.ตาอ็อง  กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไขครั้ง
ที่  4/2563  หน้าที่  37  ลําดับที่  63  
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 2,000,000  บาท
-ตั้งจายจากเงินรายได้  จํานวน  200,000  บาท  
-ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานโครงสร้างพื้น
ฐาน
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โครงการตอเติมและปรับปรุงอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง 
 
หมูที่  3

จํานวน 453,000 บาท

เพื่อตั้งจายคาดําเนินการกอสร้างตอเติมปรับปรุงอาคารเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางหมูที่ 3 โดยกั้นห้องเรียนภายในพร้อมทาสี
ตกแตงให้สวยงาม หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อยกวา  420  ตาราง
เมตร สืบเนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียนเพิ่มจึงมีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการตอเติมและปรับปรุงให้ดีขึ้น  พร้อมติดป้ายประชา
สัมพันธกอนและหลังดําเนินการจนแล้วเสร็จ
-ตามแบบแปลน อบต.ตาอ็อง กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
แก้ไข (ครั้งที่ 4/2563)  หน้า 37 ลําดับที่  66
-ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานโครงสร้างพื้นฐาน

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอระบายน้ํา (เส้นหน้าบ้านนายบรรยาย) บ้านขยอง หมู
ที่ 10

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ํา ขนาดทอ  ศก. 0.40 เมตร  ยาว
ทั้งหมด  222.00  เมตร พร้อมวางบอพัก  จํานวน 22 บอ พร้อม
เกลี่ยตกแตงและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการให้เรียบร้อย  
-ตามแบบ อบต.ตาอ็อง กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม 
(ครั้งที่  2/2563)  หน้า 14 ลําดับที่  40
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมธนาคารน้ําใต้ดิน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการธนาคารน้ําใต้ดิน จํานวน 50
 คน เชน คาอาหารและน้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 211
 ลําดับที่ 7
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสง
เสริมการเกษตร

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้การได้ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
วัสดุ อาทิเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง เชน ปุ๋ย พืชพันธุ จอบ จานพรวน  วัสดุเพาะชํา คราดซี่พรวน
ดิน ฯลฯ เป็นต้น
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสง
เสริมการเกษตร
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงคอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการให้ความรู้และรณรงคอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชน คาอาหารและน้ําดื่ม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 214
 ลําดับที่ 1
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม้

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,372,340 บาท

งบกลาง รวม 21,372,340 บาท
งบกลาง รวม 21,372,340 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายคลอดบุตร ตาม พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2553 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนักงานจ้าง 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้ให้แกผู้สูงอายุตําบลตาอ็อง  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 1995 ลว. 3 ก.ค. 2563 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 199
 ลําดับที่ 1
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้
พิการหรือทุพพลภาพตําบลตาอ็อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 1995 ลว. 3 ก.ค. 2563 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2553 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 199
 ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้
ป่วยเอดสตําบลตาอ็อง 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 1995 ลว. 3 ก.ค. 2563 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 199
 ลําดับที่ 3
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง
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สํารองจาย จํานวน 219,630 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดทั้ง
ปี และนําไปใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมหรือกรณียับยั้ง
การเกิดสาธารณภัยหรือที่คาดวาจะเกิดสาธารณภัย เชน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า  หมอกควันและโรคติดตอ 
-ตั้งจายจากเงินรายได้   จํานวน  218,630   บาท  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  จํานวน  1,000   บาท   
-ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลตา
อ็อง

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลตาอ็อง สําหรับการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษา
พยาบาลขั้นปฐมภูมิที่จําเป็นตอสุขภาพและการดํารงชีวิต โดย
สมทบเป็นอัตราร้อยละของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสํานัก
งานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามประกาศของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพฯกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561  ลว. 13 ก.ย. 2561
 ข้อ 8 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 200
 ลําดับที่ 4
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 263,310 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ พ.ศ.2500 โดย
คํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ  1  ของประมาณการรายรับทุก
ประเภทประจําปีและมิให้นํารายรับ ประเภทพันธบัตร  เงินกู้ เงิน
ที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
-ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 435,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จแกลูกจ้างประจําพ้นจากราชการ กรณี
เกษียณอายุราชการราย นางอัญชลีภรณ  บานชื่น ตําแหนงเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
ของหนวยงานการบริหารสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง  
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 435,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลตาอ็อง

220,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 130,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

263,310

สํารองจ่าย 219,630

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,000,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 435,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลตาอ็อง

220,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 130,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

263,310

สํารองจ่าย 219,630

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,000,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,923,200 2,923,200

วันที่พิมพ์ : 8/9/2563  11:56:31 หน้า : 2/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 547,000 192,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

8,000

เงินเดือนพนักงาน 1,100,000 987,600

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

130,000 128,000

ค่าเช่าบ้าน 50,000 84,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 5,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 90,000

1.ค่าจ้างเหมาบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 853,000 712,060 2,304,260

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 136,200 136,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

652,200 613,900 1,274,100

เงินเดือนพนักงาน 2,169,860 6,262,960 10,520,420

เงินวิทยฐานะ 126,000 126,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 336,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 38,000 45,000 113,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

280,000 913,760 1,451,760

ค่าเช่าบ้าน 27,600 358,800 520,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

110,000 125,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 570,000 10,000 670,000

1.ค่าจ้างเหมาบริการ 120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร ที่
ทําการ อบต.ตาอ็อง

3. ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย 
อบต.ตาอ็อง

4.ค่าจัดทําประกันภัย
ทรัพย์สิน

5. ค่าธรรมเนียมในการ
ตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์

ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

9,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการส่งเสริม
ทักษะสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

1.โครงการส่งเสริม
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร ที่
ทําการ อบต.ตาอ็อง

102,000 102,000

3. ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย 
อบต.ตาอ็อง

200,000 200,000

4.ค่าจัดทําประกันภัย
ทรัพย์สิน

40,000 40,000

5. ค่าธรรมเนียมในการ
ตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์

50,000 50,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000 109,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการส่งเสริม
ทักษะสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

10,000 10,000

1.โครงการส่งเสริม
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการส่งเสริมประ
เพณีแซนโฎนตา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

60,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

400,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการประชุม
ประชาคม

50,000

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เพื่อความโปร่งใส

โครงการฝึกอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติ

100,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2563  11:56:31 หน้า : 7/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการส่งเสริมประ
เพณีแซนโฎนตา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000 100,000 290,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000 500,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา

10,000 10,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

400,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

70,000 70,000

โครงการประชุม
ประชาคม

50,000

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เพื่อความโปร่งใส

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

โครงการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้
ชีพกู้ภัย)

600,000

โครงการรับเสด็จ

โครงการสงเคราะห์ช่วย
เหลือผู้ประสบภัย

100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการอบรมกฎหมาย
ในชีวิตประจําวัน/พ.ร.บ
.ข้อมูลข่าวสาร

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

60,000 60,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

30,000 30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

30,000 30,000

โครงการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้
ชีพกู้ภัย)

600,000

โครงการรับเสด็จ 50,000 50,000

โครงการสงเคราะห์ช่วย
เหลือผู้ประสบภัย

100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,082,200 1,082,200

โครงการอบรมกฎหมาย
ในชีวิตประจําวัน/พ.ร.บ
.ข้อมูลข่าวสาร

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

50,000

โครงการอบรมธนาคาร
น้ําใต้ดิน

40,000

โครงการอบรมพัฒนา
อาชีพเสริมเพิ่มราย
ได้แก่แม่บ้านและกลุ่ม
สตรี

40,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรส่วน
ท้องถิ่น

โครงการอบรมส่งเสริม
ขยายผลการบริหาร
จัดการปัญหาขยะมูล
ฝอย น้ําเสียและมลพิษ
ในชุมชน

70,000

โครงการอบรมเสริม
ศักยภาพแก่เกษตรกรผู้
ผลิตผ้าไหมหรือ
หัตถกรรม

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

50,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2563  11:56:31 หน้า : 11/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

50,000

โครงการอบรมธนาคาร
น้ําใต้ดิน

40,000

โครงการอบรมพัฒนา
อาชีพเสริมเพิ่มราย
ได้แก่แม่บ้านและกลุ่ม
สตรี

40,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรส่วน
ท้องถิ่น

200,000 200,000

โครงการอบรมส่งเสริม
ขยายผลการบริหาร
จัดการปัญหาขยะมูล
ฝอย น้ําเสียและมลพิษ
ในชุมชน

70,000

โครงการอบรมเสริม
ศักยภาพแก่เกษตรกรผู้
ผลิตผ้าไหมหรือ
หัตถกรรม

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 79,300 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 50,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

190,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 30,000 4,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 9,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 4,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 40,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 130,000 300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 50,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 100,000 220,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 30,000 124,300

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 300,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 50,000 108,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 240,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,031,210 2,031,210

วัสดุการเกษตร 60,000 94,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 30,000 239,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 15,000 49,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 160,000 300,000

วัสดุการศึกษา 70,000 70,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

36,000 145,400 181,400

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 10,000 15,000 25,000

ค่าไฟฟ้า 137,200 250,000 487,200

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2563  11:56:31 หน้า : 14/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

72,800

ตู้บานเลื่อนทึบ

โต๊ะเด็ก  และเก้าอี้
กิจกรรมเด็กอนุบาล

โต๊ะเด็กและเก้าอี้
กิจกรรมเด็ก

โต๊ะทํางานเหล็ก

พัดลมติดผนัง

รถเข็นอเนกประสงค์ 2,900

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ําดื่ม

ถังน้ําแสตนเลส

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 13,000 13,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 24,200 24,200

เก้าอี้สํานักงาน 2,700 2,700

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

11,000 11,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

72,800

ตู้บานเลื่อนทึบ 38,000 38,000

โต๊ะเด็ก  และเก้าอี้
กิจกรรมเด็กอนุบาล

35,000 35,000

โต๊ะเด็กและเก้าอี้
กิจกรรมเด็ก

33,800 33,800

โต๊ะทํางานเหล็ก 35,000 35,000

พัดลมติดผนัง 19,000 19,000

รถเข็นอเนกประสงค์ 2,900

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ําดื่ม 15,000 15,000

ถังน้ําแสตนเลส 14,300 14,300

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ปัมน้ํา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซื้อรถบรรทุก ( 
ดีเซล)

รถยนต์บรรทุกพร้อมติด
เครนกระเช้า

2,200,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED 
TV)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

100,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บ้านปรีง

52,500

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. เส้นบ้านนางลาน  
กล่ําจิต  บ้านแจรน  
หมู่ที่  5

222,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ปัมน้ํา 8,000 8,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซื้อรถบรรทุก ( 
ดีเซล)

854,000 854,000

รถยนต์บรรทุกพร้อมติด
เครนกระเช้า

2,200,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED 
TV)

13,500 13,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

100,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บ้านปรีง

52,500

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. เส้นบ้านนางลาน  
กล่ําจิต  บ้านแจรน  
หมู่ที่  5

222,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. เส้นบ้านนายธวัช
ชัย  ชัยศรี  ไปทางทิศ
ตะวันตก  บ้านจนรม  
หมู่ที่  4

199,000

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. เส้นบ้านนายยิ่ง - 
บ้านนายชัยยะ   บ้าน
แสงตะวัน  หมู่ที่  15

221,200

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.(เส้นทิศใต้หมู่บ้าน) 
บ้านจังเอิญโค
หมู่ที่  2

243,300

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.(เส้นบ้านนางยูร  
เชิดดอก - เส้นบ้านนาย
บุญช่วย  สุรัจ)  บ้าน
ผักไหม  หมู่ที่  16

339,300

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.

55,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  (เส้นข้างบ้านนาย
เตียว อย่าลืมดี) บ้าน
ปราสาท  หมู่ที่ 6

135,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. เส้นบ้านนายธวัช
ชัย  ชัยศรี  ไปทางทิศ
ตะวันตก  บ้านจนรม  
หมู่ที่  4

199,000

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. เส้นบ้านนายยิ่ง - 
บ้านนายชัยยะ   บ้าน
แสงตะวัน  หมู่ที่  15

221,200

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.(เส้นทิศใต้หมู่บ้าน) 
บ้านจังเอิญโค
หมู่ที่  2

243,300

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.(เส้นบ้านนางยูร  
เชิดดอก - เส้นบ้านนาย
บุญช่วย  สุรัจ)  บ้าน
ผักไหม  หมู่ที่  16

339,300

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.

55,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  (เส้นข้างบ้านนาย
เตียว อย่าลืมดี) บ้าน
ปราสาท  หมู่ที่ 6

135,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นบ้านนางสาว
ปทิดา ไม้หอม- เส้นบ้าน
นายสวี พอกสนิท)  
บ้านตาอ็อง หมู่ที่ 1

199,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นบ้านนาย
เกษม บุญเปล่ง-บ้าน
นางเฮิว)     บ้านยาง 
หมู่ที่ 3

245,300

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นบ้านนายสุ
เทียน  อุไร-สามแยก
บ้านแจรน)  บ้านใต้ฆ้อง 
 หมู่ที่  12

245,300

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นบ้านายสม
ชาย-เส้นบ้านนาย
สนาน) บ้านกาเกาะ หมู่
ที่ 9

247,100

โครงการขุดเจาะน้ํา
บาดาลพร้อมวางระบบ
ประปา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นบ้านนางสาว
ปทิดา ไม้หอม- เส้นบ้าน
นายสวี พอกสนิท)  
บ้านตาอ็อง หมู่ที่ 1

199,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นบ้านนาย
เกษม บุญเปล่ง-บ้าน
นางเฮิว)     บ้านยาง 
หมู่ที่ 3

245,300

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นบ้านนายสุ
เทียน  อุไร-สามแยก
บ้านแจรน)  บ้านใต้ฆ้อง 
 หมู่ที่  12

245,300

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นบ้านายสม
ชาย-เส้นบ้านนาย
สนาน) บ้านกาเกาะ หมู่
ที่ 9

247,100

โครงการขุดเจาะน้ํา
บาดาลพร้อมวางระบบ
ประปา

16,000 16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา (เส้นหน้าบ้านนาย
บรรยาย) บ้านขยอง หมู่
ที่ 10

250,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโดม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แสงทรัพย์-แสงตะวัน

450,000

โครงการก่อสร้างโดม
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ  
หมู่ที่  7

220,000

โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
จิก  หมู่ที่  11

2,200,000

โครงการต่อเติมและ
ปรับปรุงอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยาง  
หมู่ที่  3

453,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา (เส้นหน้าบ้านนาย
บรรยาย) บ้านขยอง หมู่
ที่ 10

250,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโดม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แสงทรัพย์-แสงตะวัน

450,000

โครงการก่อสร้างโดม
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ  
หมู่ที่  7

220,000

โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
จิก  หมู่ที่  11

2,200,000

โครงการต่อเติมและ
ปรับปรุงอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยาง  
หมู่ที่  3

453,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน

วันที่พิมพ์ : 8/9/2563  11:56:31 หน้า : 24/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

320,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 21,372,340 120,000 3,573,000 540,000 1,040,000 7,301,400 2,122,500 320,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

320,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนองค์กรการกุศล 10,000 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,680,000 3,680,000

รวม 12,505,570 120,000 16,880,200 65,895,010
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