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ตามท่ี นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖6  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ไปแล้วนั้น 
 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
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ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามข้อบัญญัติแนบท้ายนี้ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1   ตุลาคม  2565  เป็นต้นไป 
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หมู่ที่ 1  ซอยบ้านตาอ็อง  ถนน-  แขวง/ตำบล ตาอ็อง 
  เขต/อำเภอ เมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  32000 

      
   

พื้นที่ 79.20 ตารางกิโลเมตร 
   

ประชากรทั้งหมด 10,646 คน 

ชาย 5,259 คน 

หญิง 5,387 คน 
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เทศบัญญตัิ/ข้อบัญญัติ อ.เมืองสุรนิทร์ 
อนุมัติแล้วเมื่อ 22 ก.ย.2565  หน้า  2 

     

 

 

    

     

ส่วนที่ 1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

             

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง      

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บรหิารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาอ็อง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง 
  

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้    

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 83,194,807.67 บาท    

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 94,499,243.87 บาท    

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 34,801,735.49 บาท    

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 
2,192,800.00 บาท    

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 25 โครงการ รวม 2,307,588.00 
บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2.1 รายรับจริง จำนวน 67,151,313.27 บาท ประกอบด้วย    

หมวดภาษีอากร จำนวน 189,348.83 บาท 
   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จำนวน 457,073.30 บาท 

   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 608,459.04 บาท 
   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และกิจการพาณิชย์ 

จำนวน 0.00 บาท 

   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 195,672.00 บาท 
   

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 2,930.00 บาท 
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หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 26,034,983.67 บาท 
   

หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 39,662,846.43 บาท 
  

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 195,904.00 บาท   

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 52,382,735.64 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 21,168,680.00 บาท    

งบบุคลากร จำนวน 14,944,310.00 บาท    

งบดำเนินงาน จำนวน 9,078,010.64 บาท    

งบลงทุน จำนวน 3,433,635.00 บาท    

งบเงินอุดหนุน จำนวน 3,730,100.00 บาท    

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 28,000.00 บาท   

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 195,904.00 บาท   

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 18,500,650.00 บาท   

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณ 

  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์     

1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 189,348.83 120,000.00 780,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

457,073.30 317,900.00 272,800.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 608,459.04 820,000.00 620,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 195,672.00 281,000.00 281,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 2,930.00 5,000.00 5,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,453,483.17 1,543,900.00 1,958,800.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 26,034,983.67 24,655,000.00 25,775,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

26,034,983.67 24,655,000.00 25,775,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 39,662,846.43 40,685,208.00 40,700,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

39,662,846.43 40,685,208.00 40,700,000.00 

รวม 67,151,313.27 66,884,108.00 68,433,800.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 21,168,680.00 23,518,600.00 23,611,337.00 

  งบบุคลากร 14,944,310.00 17,673,280.00 17,120,484.00 

  งบดำเนินงาน 9,078,010.64 14,034,628.00 15,096,479.00 

  งบลงทุน 3,433,635.00 7,433,600.00 8,429,500.00 

  งบเงินอุดหนุน 3,730,100.00 4,194,000.00 4,176,000.00 

  งบรายจ่ายอื่น 28,000.00 30,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 52,382,735.64 66,884,108.00 68,433,800.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

        
      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,071,900 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,515,760 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 11,703,323 

  แผนงานสาธารณสุข 1,846,320 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,285,400 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 710,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 520,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,330,200 

  แผนงานการเกษตร 839,560 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 23,611,337 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 68,433,800 
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หน้า : 1/1 

            

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์    
            

แผนงานงบกลาง                  
    งาน 

งบกลาง รวม 
      

งบ         
          

            

งบกลาง 23,611,337 23,611,337 
      

    งบกลาง 23,611,337 23,611,337 
                              

แผนงานบริหารงานทั่วไป                  
    งาน 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

รวม 
   

งบ      
       

         

งบบุคลากร 6,371,680 2,729,000 391,320 9,492,000    

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,328,120 0 0 2,328,120    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,043,560 2,729,000 391,320 7,163,880 
   

งบดำเนินงาน 3,450,000 1,074,000 0 4,524,000 
   

    ค่าตอบแทน 580,000 549,000 0 1,129,000 
   

    ค่าใช้สอย 1,712,000 415,000 0 2,127,000 
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    ค่าวัสด ุ 630,000 110,000 0 740,000 
   

    ค่าสาธารณูปโภค 528,000 0 0 528,000    

งบลงทุน 0 55,900 0 55,900 
   

    ค่าครุภัณฑ์ 0 55,900 0 55,900 
   

รวม 9,821,680 3,858,900 391,320 14,071,900 
               

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                  
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รวม 

    

งบ       
        

      

    

งบบุคลากร 329,760 0 329,760 
    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 329,760 0 329,760 
    

งบดำเนินงาน 358,000 828,000 1,186,000 
    

    ค่าตอบแทน 268,000 68,000 336,000     

    ค่าใช้สอย 90,000 660,000 750,000 
    

    ค่าวัสด ุ 0 100,000 100,000 
    

รวม 687,760 828,000 1,515,760 
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แผนงานการศึกษา 
            
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
รวม 

    

งบ       
        

          

งบบุคลากร 3,370,644 0 3,370,644     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,370,644 0 3,370,644     

งบดำเนินงาน 1,087,400 3,351,279 4,438,679 
    

    ค่าตอบแทน 387,400 0 387,400 
    

    ค่าใช้สอย 220,000 1,402,375 1,622,375 
    

    ค่าวัสด ุ 480,000 1,762,904 2,242,904 
    

    ค่าสาธารณูปโภค 0 186,000 186,000     

งบลงทุน 48,000 0 48,000     

    ค่าครุภัณฑ์ 28,000 0 28,000 
    

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000 0 20,000 
    

งบเงินอุดหนุน 0 3,846,000 3,846,000 
    

    เงินอุดหนุน 0 3,846,000 3,846,000 
    

รวม 4,506,044 7,197,279 11,703,323                 
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แผนงานสาธารณสุข 
            
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

รวม 
    

งบ       
        

          

งบบุคลากร 391,320 0 391,320     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 391,320 0 391,320     

งบดำเนินงาน 0 1,015,000 1,015,000 
    

    ค่าตอบแทน 0 120,000 120,000 
    

    ค่าใช้สอย 0 605,000 605,000 
    

    ค่าวัสด ุ 0 290,000 290,000 
    

งบลงทุน 0 120,000 120,000     

    ค่าครุภัณฑ์ 0 120,000 120,000     

งบเงินอุดหนุน 0 320,000 320,000 
    

    เงินอุดหนุน 0 320,000 320,000 
    

รวม 391,320 1,455,000 1,846,320 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
            
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

รวม 

    

งบ       
        

      

    

งบบุคลากร 1,325,000 0 1,325,000 
    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,325,000 0 1,325,000 
    

งบดำเนินงาน 853,000 0 853,000 
    

    ค่าตอบแทน 239,000 0 239,000 
    

    ค่าใช้สอย 474,000 0 474,000 
    

    ค่าวัสด ุ 140,000 0 140,000     

งบลงทุน 97,400 0 97,400 
    

    ค่าครุภัณฑ์ 97,400 0 97,400 
    

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 
    

    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 
    

รวม 2,275,400 10,000 2,285,400 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
            
    งาน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

รวม 

      

งบ         
          

      

      

งบดำเนินงาน 710,000 710,000 
      

    ค่าใช้สอย 710,000 710,000 
      

รวม 710,000 710,000 
                  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                  
    งาน งานกีฬาและ

นันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
รวม 

    

งบ       
        

          

งบดำเนินงาน 450,000 70,000 520,000 
    

    ค่าใช้สอย 400,000 70,000 470,000 
    

    ค่าวัสด ุ 50,000 0 50,000 
    

รวม 450,000 70,000 520,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
            
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม 

    

งบ       
        

      

    

งบบุคลากร 1,882,000 0 1,882,000 
    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,882,000 0 1,882,000 
    

งบดำเนินงาน 1,340,000 0 1,340,000 
    

    ค่าตอบแทน 240,000 0 240,000 
    

    ค่าใช้สอย 340,000 0 340,000 
    

    ค่าวัสด ุ 540,000 0 540,000     

    ค่าสาธารณูปโภค 220,000 0 220,000 
    

งบลงทุน 8,200 8,100,000 8,108,200 
    

    ค่าครุภัณฑ์ 8,200 0 8,200 
    

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 8,100,000 8,100,000 
    

รวม 3,230,200 8,100,000 11,330,200 
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แผนงานการเกษตร 
            
    งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 
    

งบ       
        

          

งบบุคลากร 329,760 0 329,760     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 329,760 0 329,760     

งบดำเนินงาน 409,800 100,000 509,800 
    

    ค่าตอบแทน 89,800 0 89,800 
    

    ค่าใช้สอย 320,000 100,000 420,000 
    

รวม 739,560 100,000 839,560 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

        

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติ มาตรา  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  และโดยอนุมัติของ
นายอำเภอเมืองสุรินทร์ 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 68,433,800 
บาท 

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 68,433,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,071,900 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,515,760 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 11,703,323 

  แผนงานสาธารณสุข 1,846,320 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,285,400 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 710,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 520,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,330,200 

  แผนงานการเกษตร 839,560 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 23,611,337 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 68,433,800 
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 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
        

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

        

 

ข้อ 6 ให้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         

ข้อ 7 ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้     

  

ประกาศ ณ วันที่   ๒๒  ก.ย.  ๒๕๖๕    

 

   

 

   

(ลงนาม).................................................. 
   (นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ) 
   ตำแหน่ง นายก อบต.  ตาอ็อง 

อนุมัติ  

    

    

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

( นายประภาส  ศรีจันทร์เวียง)  

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสุรินทร์  
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รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  

อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  
                        

  รายรับจริง ประมาณการ    

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

หมวดภาษีอากร                

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 72,771.67 69,356.43 70,000.00 900.00 % 700,000.00    

     ภาษีป้าย 79,307.00 119,992.40 50,000.00 60.00 % 80,000.00    

รวมหมวดภาษีอากร 152,078.67 189,348.83 120,000.00     780,000.00    

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

            
   

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย
สุรา 

5,063.40 5,315.60 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
   

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
การพนัน 

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
   

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ
รับรองการแจ้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 

14,300.00 300.00 12,000.00 -50.00 % 6,000.00 

   

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่น
ประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา 

110.00 250.00 200.00 0.00 % 200.00 
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     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 

4,301.00 5,289.25 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
   

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พาณิชย์ 

1,466.00 2,270.00 1,600.00 25.00 % 2,000.00 
   

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง 

0.00 620.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
   

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดิน
และถมดิน 

0.00 0.00 500.00 100.00 % 1,000.00 
   

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 500.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00    

     ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย
จราจรทางบก 

0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 
   

     ค่าปรับการผิดสัญญา 78,235.31 442,328.45 200,000.00 0.00 % 200,000.00    

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
สำหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

84,700.00 200.00 90,000.00 -44.44 % 50,000.00 

   

     ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในท่ี
หรือทางสาธารณะ 

500.00 0.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 
   

     รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ขุดดินและถมดิน 

0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00 
   

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

189,175.71 457,073.30 317,900.00     272,800.00 
   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                

     ดอกเบี้ย 748,226.08 588,393.84 800,000.00 -25.00 % 600,000.00    

     ค่าตอบแทนตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 

20,046.60 20,065.20 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
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รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 768,272.68 608,459.04 820,000.00     620,000.00    

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                

     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 20,681.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00    

     ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 129,000.00 49,000.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00    

     ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร 1,007.00 362.00 500.00 0.00 % 500.00    

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 148,210.00 146,310.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00    

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 298,898.00 195,672.00 281,000.00     281,000.00    

หมวดรายได้จากทุน                

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 32,022.00 2,930.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00    

รวมหมวดรายได้จากทุน 32,022.00 2,930.00 5,000.00     5,000.00    

หมวดภาษีจัดสรร                

     ภาษีรถยนต์ 400,697.45 410,634.83 400,000.00 0.00 % 400,000.00    

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
กำหนดแผนฯ 

10,084,235.59 11,509,501.85 10,000,000.00 10.00 % 11,000,000.00 
   

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร
รายได้ฯ 

3,983,458.23 4,396,102.77 4,100,000.00 2.44 % 4,200,000.00 
   

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 64,347.87 67,121.43 75,000.00 -6.67 % 70,000.00    

     ภาษีสรรพสามิต 8,080,139.56 8,528,597.25 9,000,000.00 0.00 % 9,000,000.00    

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

13,780.00 15,750.00 0.00 100.00 % 15,000.00 
   

     ค่าภาคหลวงแร่ 84,034.08 91,766.24 80,000.00 12.50 % 90,000.00    

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 71,792.01 47,061.30 70,000.00 0.00 % 70,000.00    
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     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

1,021,323.00 941,398.00 900,000.00 0.00 % 900,000.00 
   

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล 6,660.00 27,050.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00    

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,810,467.79 26,034,983.67 24,655,000.00     25,775,000.00    

หมวดเงินอุดหนุน                

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 37,846,089.10 39,662,846.43 40,685,208.00 0.04 % 40,700,000.00    

รวมหมวดเงินอุดหนุน 37,846,089.10 39,662,846.43 40,685,208.00     40,700,000.00    

รวมทุกหมวด 63,097,003.95 67,151,313.27 66,884,108.00     68,433,800.00    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  68,433,800   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 780,000 บาท 

  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 700,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ภาษีป้าย จำนวน 80,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 272,800 บาท 

  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 5,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 100 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

จำนวน 6,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพ่ือการ
โฆษณา 

จำนวน 200 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 2,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขุดดินและถมดิน จำนวน 1,000 บาท 

    ประมาณการมากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จำนวน 500 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 500 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 200,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จำนวน 50,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 1,500 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 620,000 บาท 

  ดอกเบี้ย จำนวน 600,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 20,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 281,000 บาท 

  เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 500 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 80,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 500 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จำนวน 200,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท 

  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 5,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,775,000 บาท 

  ภาษีรถยนต์ จำนวน 400,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 11,000,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จำนวน 4,200,000 บาท 

    ประมาณการมากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 70,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 9,000,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จำนวน 15,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 90,000 บาท 

    ประมาณการมากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 70,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

จำนวน 900,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล จำนวน 30,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา    

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุน รวม 40,700,000 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 40,700,000 บาท 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

อำเภอเมืองสุรินทร์    จังหวัดสุรินทร์ 
        

                

  รายจ่ายจริง ประมาณการ    

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

แผนงานงบกลาง                

งบกลาง                

  งบกลาง                

  งบกลาง                

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 94,815 64,976 100,000 0 % 100,000    

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,195 4,237 5,000 0 % 5,000    

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,214,200 14,757,500 16,000,000 4.38 % 16,700,000    

    เบี้ยยังชีพความพิการ 4,407,200 4,588,800 5,200,000 -3.85 % 5,000,000    

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000 102,000 120,000 0 % 120,000    

    เงินสำรองจ่าย 105,320 472,267 1,157,732 -19.53 % 931,671    

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน                

      
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

0 0 523,978 5.86 % 554,666 
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      รายจ่ายตามข้อผูกพัน 250,000 0 0 0 % 0    

      
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

0 0 220,000 -9.09 % 200,000 
   

      
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

0 220,000 0 0 % 0 
   

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

247,810 524,620 0 0 % 0 
   

    เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 0 434,280 0 0 % 0    

รวมงบกลาง 19,425,540 21,168,680 23,326,710     23,611,337    

รวมงบกลาง 19,425,540 21,168,680 23,326,710     23,611,337    

รวมงบกลาง 19,425,540 21,168,680 23,326,710     23,611,337    

รวมแผนงานงบกลาง 19,425,540 21,168,680 23,326,710     23,611,337    

แผนงานบริหารงานท่ัวไป                

งานบริหารทั่วไป                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                

    
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

514,080 514,080 0 0 % 0 
   

    
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 532,080 0 % 532,080 
   

    ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 45,600 0 % 45,600    

    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 45,600 0 % 45,600    

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

86,400 86,400 90,720 0 % 90,720 
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2,897,040 2,764,791 2,152,139 -25 % 1,614,120 

   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,581,760 3,449,511 2,866,139     2,328,120    

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,652,750 2,730,199 3,036,000 3.47 % 3,141,360    

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

88,200 88,200 88,200 0 % 88,200 
   

    เงินประจำตำแหน่ง 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000    

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 555,720 574,305 607,320 3.08 % 626,000    

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 42,540 24,855 40,000 -50 % 20,000    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,507,210 3,585,559 3,939,520     4,043,560    

รวมงบบุคลากร 7,088,970 7,035,070 6,805,659.14     6,371,680    

  งบดำเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

442,500 545,900 800,000 -62.5 % 300,000 
   

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 121,700 118,200 150,000 -33.33 % 100,000    

    ค่าเช่าบ้าน 163,700 180,500 152,000 -1.32 % 150,000    

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 30,000 0 % 30,000 
   

รวมค่าตอบแทน 744,350 857,050 1,132,000     580,000    
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  ค่าใช้สอย                

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 355,322.34 0 0 0 % 0    

      1.ค่าจ้างเหมาบริการ 0 129,264.14 0 0 % 0    

      
2.ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 
ท่ีทำการ อบต.ตาอ็อง   

0 102,000 0 0 % 0 
   

      
3. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
อบต.ตาอ็อง 

0 104,000 0 0 % 0 
   

      4.ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน   0 23,722.56 0 0 % 0    

      ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน 0 0 50,000 0 % 50,000    

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 100,000 20 % 120,000    

      
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารท่ี
ทำการ อบต.ตาอ็อง 

0 0 102,000 0 % 102,000 
   

      ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 0 0 120,000 0 % 120,000    

      
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
อบต.ตาอ็อง 

0 0 200,000 0 % 200,000 
   

      ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา 0 211,695 0 0 % 0    

      
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบแนวเขตท่ี
สาธารณประโยชน์ 

0 0 100,000 100 % 200,000 
   

      
โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

0 0 0 100 % 30,000 
   

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 44,020 42,180 60,000 0 % 60,000    

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
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      ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 172,780 -100 % 0    

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 86,504 372,660 0 0 % 0    

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0 0 530,000 -62.26 % 200,000 
   

      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 241,300 -79.28 % 50,000    

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 200,000 0 % 200,000    

      
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อความโปร่งใส 

0 0 0 100 % 30,000 
   

      โครงการรับเสด็จ 0 0 100,000 50 % 150,000    

      โครงการรับเสด็จ 12,600 0 0 0 % 0    

      
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น 

181,630 0 0 0 % 0 
   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 111,176.12 56,420 210,000 -4.76 % 200,000    

รวมค่าใช้สอย 791,252.46 1,041,941.7 2,186,080     1,712,000    

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุสำนักงาน 161,259 68,064 150,000 0 % 150,000    

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 27,905 18,841 50,000 0 % 50,000    

    วัสดุงานบ้านงานครัว 20,853 135,951 50,000 0 % 50,000    

    วัสดุก่อสร้าง 76,115 116,472 50,000 0 % 50,000    

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 32,720 51,040 100,000 0 % 100,000    

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 133,167.4 151,000 230,000 -13.04 % 200,000    

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 96,278 137,519.4 50,000 -100 % 0    

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,885 27,170 30,000 0 % 30,000    
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    วัสดุเครื่องดับเพลิง 23,400 0 0 0 % 0    

รวมค่าวัสดุ 599,582.4 706,057.4 710,000     630,000    

  ค่าสาธารณูปโภค                

    ค่าไฟฟ้า 205,153.73 227,678.48 250,000 20 % 300,000    

    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 10,404 7,518 15,000 0 % 15,000    

    ค่าบริการโทรศัพท์ 11,854.8 15,231.45 13,000 0 % 13,000    

    ค่าบริการไปรษณีย์ 26,118 17,058 45,000 -11.11 % 40,000    

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 74,884.5 148,180.38 150,000 0 % 150,000    

    ค่าเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง 0 0 7,700 29.87 % 10,000    

รวมค่าสาธารณูปโภค 328,415.03 415,666.31 480,700     528,000    

รวมงบดำเนินงาน 2,463,599.89 3,020,715.41 4,508,780     3,450,000    

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ ์             
   

    ครุภัณฑ์สำนักงาน                

      ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 19,500 0 0 % 0    

      เก้าอี้เบาะ 40,000 0 0 0 % 0    

      จัดซ้ือเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 0 0 14,000 -100 % 0    

      
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบInverter)ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู   

0 0 55,500 -100 % 0 
   

      
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(ราคารวมติดต้ัง) แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน
(ระบบ Inberter) ขนาด 24,000  บีทียู 

0 0 81,800 -100 % 0 
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จัดซ้ือตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน เปิด ปิด 
เลื่อนกระจก 

0 0 26,400 -100 % 0 
   

      โต๊ะพับครึ่งอเนกประสงค์  16,400 0 0 0 % 0    

      โต๊ะหมู่บูชา 14,000 0 0 0 % 0    

      พระบรมฉายาลักษณ์ 159,500 0 0 0 % 0    

      พัดลมติดผนัง 16,000 0 0 0 % 0    

      พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น 13,600 0 0 0 % 0    

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                

      ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก ( ดีเซล) 0 765,000 0 0 % 0    

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                

      เครื่องขยายเสียงในห้องประชุม 164,500 0 0 0 % 0    

      จัดซ้ือชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน 133,500 0 0 0 % 0    

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                

      กล้องถ่ายภาพ 28,000 0 0 0 % 0    

      
เครื่องมัลลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  
ขนาด 2,500 NASI  Lumens   

26,900 0 0 0 % 0 
   

      
เครื่องมัลลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  
ขนาด 3,500 NASI  Lumens 

59,000 0 0 0 % 0 
   

      จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 19,800 0 0 0 % 0    

    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                

      ถังออกซิเจนพร้อมรถเข็น 7,750 0 0 0 % 0    

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                

      ค่าเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 0 4,235 0 0 % 0    
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      จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 0 8,500 -100 % 0    

    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                

      สายส่งดับเพลิง 31,000 0 0 0 % 0    

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า ๑๙ น้ิว ) 

0 0 22,000 -100 % 0 

   

      
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับ
สำนักงาน  

0 0 32,000 -100 % 0 
   

      
ค่าเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 7,500 -100 % 0 

   

รวมค่าครุภัณฑ์ 729,950 788,735 247,700     0    

รวมงบลงทุน 729,950 788,735 247,700     0    

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์                

      อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ 10,000 0 0 0 % 0    

      อุดหนุนองค์กรการกุศล 0 10,000 0 0 % 0    

รวมเงินอุดหนุน 10,000 10,000 0     0    

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 0     0    

  งบรายจ่ายอื่น                

  รายจ่ายอื่น                
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    รายจ่ายอื่น                

      รายจ่ายอื่น 28,000 28,000 0 0 % 0    

      
โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

0 0 30,000 -100 % 0 
   

รวมรายจ่ายอื่น 28,000 28,000 30,000     0    

รวมงบรายจ่ายอื่น 28,000 28,000 30,000     0    

รวมงานบริหารทั่วไป 10,320,519.89 10,882,520.41 11,592,139.14     9,821,680    

งานบริหารงานคลัง                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,796,417 2,046,000 2,231,560 13.1 % 2,524,000    

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

3,436 20,160 38,000 -97.37 % 1,000 
   

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

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 238,560 1,920 0 0 % 0    

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 117,360 123,960 132,000 4.55 % 138,000    

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,221,773 2,258,040 2,467,560     2,729,000    

รวมงบบุคลากร 2,221,773 2,258,040 2,467,560     2,729,000    

  งบดำเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 196,000 28.57 % 252,000 
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    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000    

    ค่าเช่าบ้าน 129,100 174,900 252,000 11.9 % 282,000    

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 15,000 -33.33 % 10,000 
   

รวมค่าตอบแทน 137,900 183,700 473,000     549,000    

  ค่าใช้สอย                

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 10,000 50 % 15,000    

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 39,573 0 0 0 % 0    

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

0 100,576 0 0 % 0 
   

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0 0 80,000 0 % 80,000 
   

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 90,000 0 % 90,000    

      
โครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

0 0 70,000 200 % 210,000 
   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 6,120 30,000 -33.33 % 20,000    

รวมค่าใช้สอย 39,573 106,696 280,000     415,000    

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุสำนักงาน 32,720.8 57,632 60,000 0 % 60,000    
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    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 -100 % 0    

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,755 40,190 70,000 -28.57 % 50,000    

รวมค่าวัสดุ 82,475.8 97,822 140,000     110,000    

รวมงบดำเนินงาน 259,948.8 388,218 893,000     1,074,000    

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ ์                

    ครุภัณฑ์สำนักงาน                

      เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 41,600 0 0 0 % 0    

      
จัดซ้ือตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บานเปิด-ปิด 
เลื่อนกระจก 

0 0 24,600 7.32 % 26,400 
   

      พัดลมติดผนัง 7,400 0 0 0 % 0    

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 

29,890 0 0 0 % 0 
   

      
เครื่องพิมพ์เลเชอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 
หน้า/นาที) 

2,600 0 0 0 % 0 
   

      
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว ) 

0 0 22,000 34.09 % 29,500 

   

      
จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  

0 0 7,500 -100 % 0 

   

รวมค่าครุภัณฑ์ 81,490 0 54,100     55,900    

รวมงบลงทุน 81,490 0 54,100     55,900    
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รวมงานบริหารงานคลัง 2,563,211.8 2,646,258 3,414,660     3,858,900    

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 367,320 6.53 % 391,320    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 367,320     391,320    

รวมงบบุคลากร 0 0 367,320     391,320    

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 367,320     391,320    

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,883,731.69 13,528,778.41 15,374,119.14     14,071,900    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 318,000 3.7 % 329,760    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 318,000     329,760    

รวมงบบุคลากร 0 0 318,000     329,760    

  งบดำเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 200,000 
   

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 52,000 15.38 % 60,000    

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 8,000 0 % 8,000 
   

รวมค่าตอบแทน 0 0 60,000     268,000    

  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

0 0 0 100 % 30,000 
   

      
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

94,400 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

0 0 0 100 % 30,000 
   

      
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

0 0 0 100 % 30,000 
   

รวมค่าใช้สอย 94,400 0 0     90,000    

รวมงบดำเนินงาน 94,400 0 60,000     358,000    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 94,400 0 378,000     687,760    

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                

  งบดำเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 60,000    

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 8,000 
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รวมค่าตอบแทน 0 0 0     68,000    

  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 100,000 
   

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000    

      
โครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนด้านสา
ธารณภัย 

0 0 0 100 % 300,000 
   

      
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร
ทบทวน 

0 0 70,000 42.86 % 100,000 
   

      
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

0 0 60,000 0 % 60,000 
   

      
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

44,452 0 0 0 % 0 
   

      โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 0 0 300,000 -100 % 0    

รวมค่าใช้สอย 44,452 0 430,000     660,000    

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 100,000    

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     100,000    

รวมงบดำเนินงาน 44,452 0 430,000     828,000    

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 44,452 0 430,000     828,000    

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 138,852 0 808,000     1,515,760    

แผนงานการศึกษา                
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,001,180 2,149,920 2,271,000 4.41 % 2,371,092    

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

    เงินวิทยฐานะ 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000    

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 612,495 642,360 684,960 3.88 % 711,552    

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,260 12,300 120,000 0 % 120,000    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,812,935 2,972,580 3,243,960     3,370,644    

รวมงบบุคลากร 2,812,935 2,972,580 3,243,960     3,370,644    

  งบดำเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 290,000 -8.62 % 265,000 
   

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000    

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 48,000 0 % 48,000    

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 79,000 -18.48 % 64,400 
   

รวมค่าตอบแทน 34,885 30,370 427,000     387,400    

  ค่าใช้สอย                

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 12,349 0 0 0 % 0    
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      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 90,000 0 % 90,000    

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 118,640 89,656 0 0 % 0    

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0 0 50,000 0 % 50,000 
   

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 90,000 -44.44 % 50,000    

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 17,300 4,690 40,000 -25 % 30,000    

รวมค่าใช้สอย 148,289 94,346 270,000     220,000    

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุสำนักงาน 19,996.5 48,778 70,000 -28.57 % 50,000    

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,093 0 10,000 500 % 60,000    

    วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 23,955 50,000 20 % 60,000    

    วัสดุก่อสร้าง 42,840 57,093 100,000 -40 % 60,000    

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 10,000 100 % 20,000    

    วัสดุการเกษตร 22,320 19,130 60,000 -16.67 % 50,000    

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 200 % 30,000    

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 54,685 62,340 60,000 -50 % 30,000    

    วัสดุการศึกษา 0 0 50,000 100 % 100,000    

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 20,000    

รวมค่าวัสดุ 175,934.5 211,296 420,000     480,000    

รวมงบดำเนินงาน 359,108.5 336,012 1,117,000     1,087,400    

  งบลงทุน                
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  ค่าครุภัณฑ ์                

    ครุภัณฑ์สำนักงาน                

      เก้าอี้เบาะ 77,400 0 0 0 % 0    

      เก้าอี้สำนักงาน 2,960 0 0 0 % 0    

      เก้าอี้สำนักงาน  สำหรับผู้ดูแลเด็ก  5,390 0 0 0 % 0    

      เครื่องถ่ายเอกสาร    205,170 0 0 0 % 0    

      จัดซ้ือตู้บานเลื่อนกระจก 0 0 4,200 -100 % 0    

      จัดซ้ือตู้บานเลื่อนทึบ 0 0 4,200 -100 % 0    

      โซฟา 22,460 0 0 0 % 0    

      ตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อน 5 ฟุต กระจก 2,330 0 0 0 % 0    

      โต๊ะทำงาน    3,990 0 0 0 % 0    

    ครุภัณฑ์การเกษตร                

      จัดซ้ือเครื่องปั๊มน้ำ 0 0 0 100 % 8,000 
   

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                

      จัดซ้ือเครื่องกรองน้ำด่ืม 0 0 0 100 % 20,000    

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1  

22,000 0 0 0 % 0 
   

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
สำนักงาน 

16,000 0 0 0 % 0 
   

      
เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED  สี ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที) 

10,000 0 0 0 % 0 
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จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer)   

0 0 6,300 -100 % 0 
   

รวมค่าครุภัณฑ์ 367,700 0 14,700     28,000    

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                

      
โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมวางระบบ
ประปา 

0 0 0 100 % 20,000 
   

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0     20,000    

รวมงบลงทุน 367,700 0 14,700     48,000    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,539,743.5 3,308,592 4,375,660     4,506,044    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                

  งบดำเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 311,400 196,690.5 0 0 % 0    

      
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
อาคารสถานท่ีและงานอื่นๆท่ัวไป 

0 0 216,000 0 % 216,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      1.โครงการส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย    0 9,723 0 0 % 0    

      โครงการส่งเสริมทักษะเด็กปฐมวัย   4,876 0 0 0 % 0    

      โครงการส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย 0 0 30,000 0 % 30,000    
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา   

0 990,350 0 0 % 0 
   

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

999,320 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

0 0 1,173,375 -1.45 % 1,156,375 
   

      โครงการห้องสมุดท้องถิ่นรักการอ่าน   42,570 0 0 0 % 0    

รวมค่าใช้สอย 1,358,166 1,196,763.5 1,419,375     1,402,375    

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 2,040,753 -13.62 % 1,762,904    

    ค่าอาหารเสริม (นม) 1,999,342.12 1,847,209.38 0 0 % 0    

รวมค่าวัสดุ 1,999,342.12 1,847,209.38 2,040,753     1,762,904    

  ค่าสาธารณูปโภค                

    ค่าไฟฟ้า 51,209.06 40,014.21 140,000 0 % 140,000    

    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 0 4,844 10,000 0 % 10,000    

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,780.36 15,304.21 36,000 0 % 36,000    

รวมค่าสาธารณูปโภค 66,989.42 60,162.42 186,000     186,000    

รวมงบดำเนินงาน 3,424,497.54 3,104,135.3 3,646,128     3,351,279    

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ                

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,373,330 3,420,100 0 0 % 0    

      ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 0 0 3,864,000 -0.47 % 3,846,000    
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รวมเงินอุดหนุน 3,373,330 3,420,100 3,864,000     3,846,000    

รวมงบเงินอุดหนุน 3,373,330 3,420,100 3,864,000     3,846,000    

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,797,827.54 6,524,235.3 7,510,128     7,197,279    

รวมแผนงานการศึกษา 10,337,571.04 9,832,827.3 11,885,788     11,703,323    

แผนงานสาธารณสุข                

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 391,320    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     391,320    

รวมงบบุคลากร 0 0 0     391,320    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 0     391,320    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             
   

  งบดำเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 120,000 0 % 120,000 
   

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000     120,000    

  ค่าใช้สอย                

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
   

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 65,000    

      
ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและฉีดพ่นน้ำยาหมอกควันกำจัดยุง 

0 0 50,000 -100 % 0 
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ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและ
แมว 

0 0 15,000 -100 % 0 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก 

9,000 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพ 
กู้ภัย)องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

0 0 780,000 -30.77 % 540,000 
   

      

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี 

58,650 0 0 0 % 0 

   

      

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  และการจัดทำหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 

27,713 0 0 0 % 0 

   

รวมค่าใช้สอย 95,363 0 845,000     605,000    

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 50,000 0 % 50,000    

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 190,000 26.32 % 240,000    

รวมค่าวัสดุ 0 0 240,000     290,000    

รวมงบดำเนินงาน 95,363 0 1,205,000     1,015,000    
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  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ ์                

    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                

      
จัดซ้ือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (เครื่อง AED 
) 

0 0 0 100 % 80,000 
   

      จัดซ้ือรถเข็นผู้ป่วย 0 0 0 100 % 40,000    

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     120,000    

รวมงบลงทุน 0 0 0     120,000    

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                

      
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

0 0 320,000 0 % 320,000 

   

      
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  

0 300,000 0 0 % 0 

   

      เงินอุดหนุนเอกชน 320,000 0 0 0 % 0    

รวมเงินอุดหนุน 320,000 300,000 320,000     320,000    

รวมงบเงินอุดหนุน 320,000 300,000 320,000     320,000    

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 415,363 300,000 1,525,000     1,455,000    

รวมแผนงานสาธารณสุข 415,363 300,000 1,525,000     1,846,320    

แผนงานสังคมสงเคราะห์                
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 834,720 900,900 960,600 11.49 % 1,071,000    

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

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 181,320 190,920 202,920 4.47 % 212,000    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,058,040 1,133,820 1,205,520     1,325,000    

รวมงบบุคลากร 1,058,040 1,133,820 1,205,520     1,325,000    

  งบดำเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 136,500 9.89 % 150,000 
   

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000    

    ค่าเช่าบ้าน 72,000 83,000 84,000 0 % 84,000    

รวมค่าตอบแทน 72,000 83,000 225,500     239,000    

  ค่าใช้สอย                

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 13,500 12,300 0 0 % 0    

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 25,000 0 % 25,000    

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 9,000 0 % 9,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,700 0 0 0 % 0    
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0 0 40,000 0 % 40,000 
   

      ค่าลงทะเบียนในฝึกอบรม 0 0 30,000 66.67 % 50,000    

      
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

0 0 0 100 % 300,000 
   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 36,040 37,790 50,000 0 % 50,000    

รวมค่าใช้สอย 55,240 50,090 154,000     474,000    

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุสำนักงาน 20,373 22,506 35,000 14.29 % 40,000    

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 760 3,960 6,000 0 % 6,000    

    วัสดุงานบ้านงานครัว 4,345 1,690 64,000 -68.75 % 20,000    

    วัสดุก่อสร้าง 0 623 6,000 150 % 15,000    

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 7,000 0 0 % 0    

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 77,675 54,029 0 0 % 0    

    วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000    

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 4,000 0 % 4,000    

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 44,150 37,330 45,000 11.11 % 50,000    

รวมค่าวัสดุ 147,303 127,138 165,000     140,000    

รวมงบดำเนินงาน 274,543 260,228 544,500     853,000    

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ ์                

    ครุภัณฑ์สำนักงาน                

      จัดซ้ือโต๊ะพับครึ่งอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 80,000    
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      รถเข็นอเนกประสงค์ 0 2,900 0 0 % 0    

    ครุภัณฑ์การเกษตร                

      เครื่องพ่นหมอกควัน 0 56,700 0 0 % 0    

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                

      
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens 

31,500 0 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                

      ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 9,000 0 0 0 % 0    

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล 1 เครื่อง 

0 0 22,000 -27.27 % 16,000 
   

      
จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart  Card  Reader) 

0 0 0 100 % 1,400 
   

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,500 59,600 22,000     97,400    

รวมงบลงทุน 40,500 59,600 22,000     97,400    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,373,083 1,453,648 1,772,020     2,275,400    

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                

  งบดำเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

0 0 10,000 -100 % 0 
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รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000     0    

รวมงบดำเนินงาน 0 0 10,000     0    

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล                

      

โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการสงเคราะห์
แก่ราษฎรท่ีประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน
และผู้ด้อยโอกาส ตลอดท้ังช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย ประจำปี 2566  เหล่า
กาชาดจังหวัดสุรินทร์ 

0 0 0 100 % 10,000 

   

      

โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การ
สงเคราะห์แก่ราษฎรท่ีประสบความทุกข์
ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดท้ัง
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปี 
๒๕๖๕ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ 

0 0 10,000 -100 % 0 

   

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000     10,000    

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000     10,000    

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 20,000     10,000    

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,373,083 1,453,648 1,792,020     2,285,400    

แผนงานเคหะและชุมชน                

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             
   

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                
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    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 953,760 1,031,160 0 0 % 0    

    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 0 0 % 0    

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 512,120 440,550 0 0 % 0    

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 52,120 31,090 0 0 % 0    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,560,000 1,544,800 0     0    

รวมงบบุคลากร 1,560,000 1,544,800 0     0    

  งบดำเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    ค่าเช่าบ้าน 52,000 44,000 0 0 % 0    

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,300 19,550 0 0 % 0    

รวมค่าตอบแทน 67,300 63,550 0     0    

  ค่าใช้สอย                

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
   

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 44,173.5 0 0 0 % 0    

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 91,847.51 0 0 % 0    

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,700 0 0 0 % 0    

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 8,000 0 0 % 0    

รวมค่าใช้สอย 49,873.5 99,847.51 0     0 
   

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุสำนักงาน 30,840 42,901 0 0 % 0    
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    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 71,244 75,111.82 0 0 % 0    

    วัสดุก่อสร้าง 68,591 119,386 0 0 % 0    

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 17,572 0 0 % 0    

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,165 9,380 0 0 % 0    

รวมค่าวัสดุ 180,840 264,350.82 0     0    

  ค่าสาธารณูปโภค                

    ค่าไฟฟ้า 0 447,720.6 0 0 % 0    

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 447,720.6 0     0    

รวมงบดำเนินงาน 298,013.5 875,468.93 0     0    

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ ์                

    ครุภัณฑ์สำนักงาน                

      
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ  
Invreter) ขนาด 24,000  บีทียู  จำนวน  2  
เครื่อง 

0 71,000 0 0 % 0 

   

      ตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อน 5 ฟุต กระจก 6,880 0 0 0 % 0    

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                

      รถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า  0 2,150,000 0 0 % 0    

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                

      เครื่องเจาะถนนคอนกรีต 75,000 0 0 0 % 0    

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  0 15,700 0 0 % 0    
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รวมค่าครุภัณฑ์ 81,880 2,236,700 0     0    

รวมงบลงทุน 81,880 2,236,700 0     0    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,939,893.5 4,656,968.93 0     0    

งานไฟฟ้าและประปา                

  งบลงทุน                

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                

      

  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาย
ประนอม   แยบดี หมู่ท่ี  15 
  
  
 
  

110,000 0 0 0 % 0 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เส้นปราสาท 
– โนนจิก  หมู่ท่ี  6 

217,000 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านปรีง หมู่ท่ี 
14 – หมู่ท่ี 3 บ้านยาง  223,000 0 0 0 % 0 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นบ้านนาง
ประยับ  สุจิตจูล -เส้นบ้านนางสาวกานต์ระ
วี  ไชยหาญ  หมู่ท่ี  1  บ้านตาอ็อง 

141,829 0 0 0 % 0 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นลาดยาง – 
หลังโรงเรียนบ้านจันรม หมู่ท่ี  4 

205,000 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นสำนักสงฆ์ 
– นานายพิชัย  นึกเจริญ  หมู่ท่ี  8 

275,500 0 0 0 % 0 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เส้นบ้านนาย
จำนวน  หมู่ท่ี 5 บ้านแจรน 

200,000 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนาง
หาม-เส้นนายพิสิฐ)  บ้านปรีง หมู่ท่ี 14 

0 55,400 0 0 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มตรม – เส้น
บ้านนายเชิญ  อุไร หมู่ท่ี  7 

223,000 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างประปา 
– บ้านนางบุบผา  ริ้วศรี   หมู่ท่ี  12 

134,000 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทิศใต้
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  2 

209,000 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาง
ดวงใจ  สังข์ลาย – เส้นบ้านนางนิตย์    
แท่นดี หมู่ท่ี  13 

157,000 0 0 0 % 0 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาง
นิภา – เส้นบ้านนางสิรินดา   หมู่ท่ี  10 

181,440 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาย
เชือน เพชรมาก – เส้นบ้านนางยุพิน  
ภูมิศูนย์ หมู่ท่ี 1  บ้านตาอ็อง   

170,000 0 0 0 % 0 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาย
นิต  งามเจริญ – คุ้มจอม หมู่ท่ี  3 

212,550 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโรงเรียน
แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร  หมู่ท่ี  11 

275,500 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสามแยก
บ้านนางจันทร์หอม – บ้านนางยอย  ปัญญา
เฟื่อง  หมู่ท่ี  12 

188,600 0 0 0 % 0 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลัง
โรงเรียนเสกวิทยาคม  หมู่ท่ี  15 

105,000 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นโคกเห็ด
ผักไหม  หมู่ท่ี 16 

210,000 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาง
ทองบ่อ-เส้นบ้านนางอารี (หมู่ท่ี ๑๔) 

0 52,000 0 0 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาย
สมชาย-เส้นบ้านนายสนาน หมู่ท่ี 9 

105,000 0 0 0 % 0 
   

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,543,419 107,400 0     0    

รวมงบลงทุน 3,543,419 107,400 0     0    

รวมงานไฟฟ้าและประปา 3,543,419 107,400 0     0    

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,483,312.5 4,764,368.93 0     0    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                

  งบดำเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      โครงการประชุมประชาคม 0 0 50,000 -100 % 0    

      โครงการประชุมประชาคม 0 32,208 0 0 % 0    

รวมค่าใช้สอย 0 32,208 50,000     0    

รวมงบดำเนินงาน 0 32,208 50,000     0    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 32,208 50,000     0    
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                

  งบดำเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 0 153,720 0 0 % 0    

      
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะท่ี
ต้นทาง 

0 0 0 100 % 40,000 
   

      
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  (หน่วยกู้
ชีพ  กู้ภัย)  

488,007 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้
ชีพกู้ภัย)  

0 711,920 0 0 % 0 
   

      โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 339,820 47,930 0 0 % 0    

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุหรือคนพิการ 

30,858 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกน
นำผู้สูงอายุตำบลตาอ็อง 

0 0 0 100 % 60,000 
   

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกน
นำสตรีตำบลตาอ็อง 

0 0 0 100 % 40,000 
   

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำ
ชุมชน/กลุ่ม/องค์กร 

0 0 0 100 % 500,000 
   

      โครงการหมู่บ้านสะอาด  ธรรมชาติสวยงาม 0 0 0 100 % 70,000    

      
โครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน/
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 

15,460 0 0 0 % 0 
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โครงการอบรมขยายผลการบริหารจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอย น้ำเสียและมลพิษใน
ชุมชน 

55,908 0 0 0 % 0 

   

      
โครงการอบรมพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
แก่แม่บ้านและกลุ่มสตรี 

0 0 40,000 -100 % 0 
   

      
โครงการอบรมส่งเสริมขยายผลการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและมลพิษใน
ชุมชน 

0 0 54,000 -100 % 0 

   

      
โครงการอบรมส่งเสริมขยายผลการบริหาร
จัดการปัญหาขยะมูลฝอย น้ำเสียและมลพิษ
ในชุมชน 

0 43,541 0 0 % 0 

   

      
โครงการอบรมเสริมศักยภาพแก่เกษตรกร
ผู้ผลิตผ้าไหมหรือหัตถกรรม 

0 0 50,000 -100 % 0 
   

รวมค่าใช้สอย 930,053 957,111 144,000     710,000    

รวมงบดำเนินงาน 930,053 957,111 144,000     710,000    

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 930,053 957,111 144,000     710,000    

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 930,053 989,319 194,000     710,000    

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                

งานกีฬาและนันทนาการ                

  งบดำเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 100,000 300 % 400,000    
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รวมค่าใช้สอย 0 0 100,000     400,000    

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุกีฬา 0 0 50,000 0 % 50,000    

รวมค่าวัสดุ 0 0 50,000     50,000    

รวมงบดำเนินงาน 0 0 150,000     450,000    

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 150,000     450,000    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                

  งบดำเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฎนตา 0 0 20,000 0 % 20,000    

      โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฎนตา    19,090 0 0 0 % 0    

      
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

0 0 20,000 0 % 20,000 
   

      โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 30,000 0 % 30,000    

      โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  23,300 0 0 0 % 0    

รวมค่าใช้สอย 42,390 0 70,000     70,000    

รวมงบดำเนินงาน 42,390 0 70,000     70,000    

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 42,390 0 70,000     70,000    

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 42,390 0 220,000     520,000    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                
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  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 1,103,000 9.88 % 1,212,000    

    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000    

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 568,000 4.23 % 592,000    

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 90,000 -60 % 36,000    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 1,803,000     1,882,000    

รวมงบบุคลากร 0 0 1,803,000     1,882,000    

  งบดำเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 150,000 0 % 150,000 
   

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000    

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 50,000 0 % 50,000    

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 30,000 0 % 30,000 
   

รวมค่าตอบแทน 0 0 240,000     240,000    

  ค่าใช้สอย                

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 150,000 -33.33 % 100,000    

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
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ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 

0 0 19,660 205.19 % 60,000 
   

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 30,000 100 % 60,000    

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 70,000 71.43 % 120,000    

รวมค่าใช้สอย 0 0 269,660     340,000    

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุสำนักงาน 0 0 50,000 0 % 50,000    

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 80,000 25 % 100,000    

    วัสดุก่อสร้าง 0 0 480,000 -58.33 % 200,000    

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 50,000 0 % 50,000    

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 100,000    

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 20,000    

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 0 % 20,000    

รวมค่าวัสดุ 0 0 680,000     540,000    

  ค่าสาธารณูปโภค                

    ค่าไฟฟ้า 0 0 500,000 -56 % 220,000    

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 500,000     220,000    

รวมงบดำเนินงาน 0 0 1,689,660     1,340,000    

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ ์             
   

    ครุภัณฑ์สำนักงาน                

      
จัดซ้ือฉากกั้นผนังสำเร็จรูป (พาร์ติชั่น) 
จำนวน ๑ ชุด 

0 0 10,340 -100 % 0 
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จัดซ้ือตู้เหล็กบานเลื่อน  2  บาน เปิด-ปิด 
เลื่อนกระจก 

0 0 0 100 % 8,200 
   

      
จัดซ้ือตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บานเลื่อน เปิด-
ปิด เลื่อนกระจก 

0 0 8,200 -100 % 0 
   

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 16,000 -100 % 0    

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 34,540     8,200    

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                

      โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  อบต.ตาอ็อง 460,000 0 0 0 % 0    

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 460,000 0 0     0    

รวมงบลงทุน 460,000 0 34,540     8,200    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 460,000 0 3,527,200     3,230,200    

งานก่อสร้าง                

  งบลงทุน                

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                

    ค่าชดเชยผลอาสิน                

      
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(ค่า K) 

0 0 0 100 % 100,000 
   

    ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ                

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงต่อ
เติมห้องประชุมสภา อบต. 

295,000 0 0 0 % 0 
   

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                



เทศบัญญตัิ/ข้อบัญญัติ อ.เมืองสุรนิทร์ 
อนุมัติแล้วเมื่อ 22 ก.ย.2565  หน้า  63 

      

โครงการก่อสร้าง  คสล.เส้นบ้านนายชาตรี  
วิชัยรัมย์  หมู่ท่ี 5  ถึงสามแยกไปคุ้มโคก
กลาง  หมู่ท่ี  14 บ้านปรีง  หมู่ท่ี  5  บ้าน
แจรน 

0 0 0 100 % 471,700 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นบ้านนาย
ประนอม  แยบดี  หมู่ท่ี  15  บ้านแสงตะวัน 

0 0 0 100 % 297,100 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เส้นแยกบ้าน
นายเทียม   ยิ่งทุนดี - คุ้มโคกกลาง  หมู่ท่ี  
2 บ้านจังเอิญโค 

0 0 0 100 % 472,700 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สามแยก
ทางเข้าโรงเรียนบ้านแจรน หมู่ท่ี 5 บ้านแจ
รน 

0 0 0 100 % 68,400 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาง
สำเร็จ ทุนนาม (คุ้มหนองบัวแดง) หมู่ท่ี 3 
บ้านยาง 

0 0 0 100 % 225,900 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาง
สุภาพ  นิลแก้ว หมู่ท่ี 16 

0 0 139,700 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางอร
อนงค์ ดีสม-นายสุพจน ์ นิยมชื่อ หมู่ท่ี 3 

0 0 291,300 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายก
ระจาย-เส้นบ้านนางมลัยวรรณ จอกแก้ว 
หมู่ท่ี 3 

0 0 185,100 -100 % 0 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเส
มียด  ประดับ - ถนนลาดยางวัดจันรม  หมู่
ท่ี  3  บ้านยาง 

0 0 0 100 % 472,700 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างโรงเรียน
บ้านจันรม  หมู่ท่ี  4  บ้านจันรม 

0 0 0 100 % 464,700 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มโคกเห็ด ซอย
นางพรมริน รัจกก หมู่ท่ี 16 บ้านผักไหม 

0 0 0 100 % 297,600 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มโคกเห็ด-บ้าน
ผักไหม หมู่ท่ี 16 

0 0 352,800 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มตรม-เส้น
บ้านนายเชิญ  อุไร หมู่ท่ี 7 

0 0 175,500 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
สุรชัย  กงแก้ว-บ้านนายสมเกียรติ พอกพูน 
หมูท่ี่ 9 

0 0 386,000 -100 % 0 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
ปราสาท-บ้านแสงทรัพย์ หมู่ท่ี 6 

0 0 406,400 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกไป
ป่าช้าบ้านโนนจิก หมู่ท่ี 11 

0 0 418,600 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางสมจิตร  
นิลแก้ว  หมู่ท่ี  15  บ้านแสงตะวัน 

0 0 0 100 % 184,500 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายธวัชชัย 
ชัยศรี-ไปทางทิศตะวันตก หมู่ท่ี 4 

0 0 418,600 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปรีง หมู่ท่ี 
14 (คุ้มโชค)-หมู่ท่ี 3 บ้านยาง (คุ้มบัวแดง) 

0 0 291,100 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างบ้าน
นายปิยวัฒน์-เส้นบ้านนายกิมเอียว หมู่ท่ี 9 
บ้านกาเกาะ 

0 0 0 100 % 413,700 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทิศใต้
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 

0 0 406,400 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนานางศรี  
สำอางค์ - นานายสวัสดิ์  หมู่ท่ี 8 บ้านเสก
แอ 

0 0 0 100 % 469,100 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนานางศรี
สำอาง - นานายสวัสด์ิ หมู่ท่ี 8 

0 0 418,600 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนายประเดิม 
สมมี - เส้นบ้านนายสุภาพ เกิดพุ่ม  
หมู่ท่ี 1 

0 0 107,000 -100 % 0 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านคุณคำ
เผือด ไปทางทิศเหนือ หมู่ท่ี 1 

0 0 145,000 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาง
จินดา  สุดชมโฉม หมู่ท่ี 14 

0 0 17,000 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาง
ทวย โกรัมย์ - เส้นบ้านนายสมบัติ หมู่ท่ี 10 

0 0 274,100 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้าน
นางนวล นิยมทวี-ลาดยางถนน 2077เข้ามา
ทางโรงสีไชยรุ่งเรือง หมู่ท่ี 5 

0 0 406,400 -100 % 0 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาง
บังอร  ดาทอง - เส้นบ้านนายวิพัฒน์  นิ
ตรลาภ 

0 0 0 100 % 370,900 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางเพ
ลือน  ภูมิศูนย์ - เส้นบ้านนายอธิปไตย หมู่ท่ี 
1 

0 0 285,800 -100 % 0 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาย
ขจร ประดับ หมู่ท่ี 14 

0 0 152,000 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาย
ประวิทย์  มะลิกา - เส้นบ้านนายยันต์ 

0 0 0 100 % 114,700 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาย
ลวย  กองศิริ - บ้านนางตน  สุภิษะ  หมู่ท่ี  
6  บ้านปราสาท 

0 0 0 100 % 116,500 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาย
สมชาย-เส้นบ้านนายสนาน หมู่ท่ี 9 

0 0 153,600 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสุ
เทียน  หมู่ท่ี 12  บ้านใต้ฆ้อง - สามแยก
บ้านแจรน หมู่ท่ี 5 

0 0 0 100 % 177,500 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาย
สุรทัย-คุ้มโคกเห็ด หมู่ท่ี 7 

0 0 264,800 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นแยก
ศาลาคุ้มหนองปรือ - ตำบลโคกยาง อำเภอ
ปราสาท 

0 0 0 100 % 217,600 

   

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหน้า
โรงเรียนใต้ฆ้องโนนจิก-บ้านนายตุ๊ หมู่ท่ี 12 

0 0 464,300 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้
มโคกกลาง หมู่ท่ี  14  บ้านปรีง - หมู่ท่ี  5  
บ้านแจรน 

0 0 0 100 % 417,700 

   

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นบ้านนางสาวอัมรัตน์ - เส้นบ้าน

0 0 0 100 % 206,300 
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นายแสวง  โพธ์ิมน (คุ้มกลางดง) หมู่ท่ี 7 
บ้านอังกัญ 

      
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เส้นบ้านนายสุ
ทิน ไพสนิท หมู่ท่ี 15 

0 0 292,200 -100 % 0 
   

      
โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินคลุก
เส้นแยกนานายพิชัย นึกเจริญ - สุดนานาง
ฤกษ์ เทียนชัย หมู่ท่ี 8 บ้านเสกแอ 

0 0 0 100 % 37,000 

   

      
โครงการปรับปรุงถนนดินจากนานายทวน  
บุญคำ  เชื่อมต่อ หมู่ท่ี 6 บ้านปราสาท  หมู่
ท่ี  11  บ้านโนนจิก 

0 0 0 100 % 170,000 

   

      
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกสี่
แยกนานายเอียง  พิมพ์จันทร์ - นานายหวน  
บุญยงค์ หมู่ท่ี 1  บ้านตาอ็อง 

0 0 0 100 % 85,000 

   

      
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก
เส้นนานายเลิศ - ป่าคล็อง  หมู่ท่ี  12  บ้าน
ใต้ฆ้อง 

0 0 0 100 % 298,000 

   

      
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก
เส้นบ้านนางนวล จันทเขต-บ้านนางรัตนา
ภรณ์ วันวิน หมู่ท่ี 10 

0 0 13,000 -100 % 0 

   

      
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก
เส้นบ้านนางเบย  สุมทอง - แยกป่าช้า  
บ้านอังกัญ  หมู่ท่ี  7 

0 0 0 100 % 283,000 

   

      
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก
เส้นบ้านนายคช  ไชยหาญ-เส้นบ้านนาย
จำเริญ  พิมพ์จันทร์  หมู่ท่ี  1 

0 0 0 100 % 170,000 
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โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเส้น
บ้านนายจำเริญ - สถานีสูบน้ำบ้านจังเอิญโค 
หมู่ท่ี 1 บ้านตาอ็อง 

0 0 0 100 % 189,000 

   

      
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเส้น
บ้านนายเล่า หาญยิ่ง  เชื่อมถนนลาดยาง
บ้านแสงทรัพย์  หมู่ท่ี  11  บ้านโนนจิก 

0 0 0 100 % 198,000 

   

      
โครงการปรับปรุงถนนดินเส้นบ้านนายสวน  
สังข์ลาย - นานางทัศนีย์ ยวงทอง  
หมู่ท่ี 10 

0 0 85,000 -100 % 0 

   

      
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล.
เส้นบ้านนายเอี้ยง แจ้งสว่าง - สามแยกบ้าน
นายไสว แจ่มจันทร์ หมู่ท่ี 13 

0 0 411,300 -100 % 0 

   

      
โครงการลงหินคลุก จากบ้านนายยิ่ง  
นามวัฒน์-นานายสมศักดิ์ สงวนดี หมู่ท่ี 15 

0 0 257,000 -100 % 0 
   

      
โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายปด  
สังข์ลาย - บ้านนางทุกข์  หมู่ท่ี  10 

0 0 0 100 % 485,300 
   

      
โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านนายเรียน  
หมู่ท่ี  13  บ้านแสงทรัพย์ 

0 0 0 100 % 230,800 
   

      
โครงกาวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนางรอบ  
นามวัฒน์ - เส้นบ้านนายคราว  กองศิริ  หมู่
ท่ี  13  บ้านแสงทรัพย์ 

0 0 0 100 % 394,600 

   

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                

      
โครงการวางท่อระบายน้ำ (เส้นหน้าบ้าน
นายบรรยาย) บ้านขยอง หมู่ท่ี 10 

0 241,200 0 0 % 0 
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โครงการวางท่อระบายน้ำ จากศูนย์สาธิต
การตลาดไปทางทิศตะวันออก 
หมู่ท่ี 9 บ้านกาเกาะ 

149,500 0 0 0 % 0 

   

      
โครงการวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนางรอบ 
– เส้นบ้านนายคราว 
หมู่ท่ี 13  บ้านแสงทรัพย์ 

74,500 0 0 0 % 0 

   

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                

      
โครงการปรับปรุงอาคารท่ีทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

0 0 365,241 -100 % 0 
   

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                

      
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)(ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธาณูปโภคและสิ่งสาธาณู
ปการ) 

0 0 100,000 -100 % 0 

   

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 519,000 241,200 7,683,841     8,100,000    

รวมงบลงทุน 519,000 241,200 7,683,840.86     8,100,000    

รวมงานก่อสร้าง 519,000 241,200 7,683,840.86     8,100,000    

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 979,000 241,200 11,211,040.86     11,330,200    

แผนงานการเกษตร                

งานส่งเสริมการเกษตร                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 367,320 -10.23 % 329,760    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 367,320     329,760    
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รวมงบบุคลากร 0 0 367,320     329,760    

  งบดำเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 16,000 275 % 60,000    

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 3,220 825.47 % 29,800 
   

รวมค่าตอบแทน 0 0 19,220     89,800    

  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
การปศุสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ (โค-กระบือ) 

0 0 0 100 % 60,000 

   

      
โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักใน
โรงเรือน 

0 0 0 100 % 100,000 
   

      
โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

0 0 0 100 % 80,000 
   

      
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกร
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 100 % 80,000 
   

      โครงการอบรมธนาคารน้ำใต้ดิน  0 24,112 0 0 % 0    

รวมค่าใช้สอย 0 24,112 0     320,000    

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุการเกษตร 26,000 30,000 30,000 -100 % 0    
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รวมค่าวัสดุ 26,000 30,000 30,000     0    

  ค่าสาธารณูปโภค                

    ค่าไฟฟ้า 295,737.27 0 0 0 % 0    

รวมค่าสาธารณูปโภค 295,737.27 0 0     0    

รวมงบดำเนินงาน 321,737.27 54,112 49,220     409,800    

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ ์                

    ครุภัณฑ์สำนักงาน                

      จัดซ้ือเก้าอี้นั่งทำงาน 0 0 2,100 -100 % 0    

      จัดซ้ือโต๊ะทำงาน 0 0 5,290 -100 % 0    

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับ
สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง 

0 0 16,000 -100 % 0 
   

      
จัดซ้ือเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  

0 0 7,500 -100 % 0 

   

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 30,890     0    

รวมงบลงทุน 0 0 30,890     0    

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 321,737.27 54,112 447,430     739,560    

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                

  งบดำเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                
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รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่า
สาธารณประโยชน์ตำบลตาอ็อง  ภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ 

0 0 0 100 % 100,000 

   

      
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

94,914 49,802 0 0 % 0 
   

      
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

0 0 100,000 -100 % 0 
   

รวมค่าใช้สอย 94,914 49,802 100,000     100,000    

รวมงบดำเนินงาน 94,914 49,802 100,000     100,000    

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 94,914 49,802 100,000     100,000    

รวมแผนงานการเกษตร 416,651.27 103,914 547,430     839,560    

รวมทุกแผนงาน 52,425,547.5 52,382,735.64 66,884,108     68,433,800    
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             หน้า : 1/1  
    

        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

อำเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,433,800 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 23,611,337 บาท 
  งบกลาง รวม 23,611,337 บาท 
   งบกลาง รวม 23,611,337 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  ตาย คลอดบุตร  ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อย
ละ  5  ของค่าจ้างพนักงานจ้าง 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม  ฉบับที ่2 พ.ศ. 2561  เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ที่ประสบ
อันตราย  เจ็บป่วย  ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการ
ทำงานให้แก่นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อย
ละ  0.2  ของค่าจ้างทั้งปี 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 16,700,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลตาอ็อง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลว. 12 ก.ค. 2565 และ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–
2570) หน้า 259 ลำดับที่ 1 
- ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง 

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 5,000,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพตำบลตาอ็อง  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/
ว 2130 ลว. 12 ก.ค. 2565 และหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566–
2570) หน้า 259 ลำดับที่ 2 
- ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง 

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลตาอ็อง  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/
ว 2130 ลว. 12 ก.ค. 2565 และหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–
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2570) หน้า 259 ลำดับที่ 3 
- ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง 

   เงินสำรองจ่าย จำนวน 931,671 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า  ในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสา
ธารณภัยตลอดทั้งปี  และนำไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมหรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อน
การเกิดสาธารณภัย  หรือที่คาดว่าจะเกิดสาธารณ
ภัย  เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ภัย
แล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟป่า  หมอก
ควัน  และควบคุมโรคต่อ  โรคระบาดในสัตว์  เป็นต้น 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

จำนวน 554,666 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  โดยคำนวณตั้งจ่ายใน
อัตราร้อยละ  2  ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจำปีและมิให้นำรายรับ  ประเภท
พันธบัตร  เงินกู ้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
คำนวณ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.5/6038  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2563 

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาอ็อง 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตำบลตาอ็อง สำหรับการดำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลขั้นปฐมภูมิที่จำเป็นต่อ
สุขภาพและการดำรงชีวิต โดยสมทบเป็นอัตราร้อยละของ
ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกัน
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สุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพฯกำหนด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย. 2565 และ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.
2561 ลว. 13 ก.ย. 2561 ข้อ 8 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–
2570) หน้า 260 ลำดับที่ 4 
- ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง" 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 9,821,680 บาท 

  งบบุคลากร รวม 6,371,680 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,328,120 บาท 
   ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 532,080 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน นายก อบต. และรอง
นายก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่๒ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป 

      

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำ
ตำแหน่ง นายก อบต. รองนายก อบต. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
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บริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่๒ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่ง
นายก อบต. รองนายก อบต. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่๒ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

จำนวน 90,720 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่๒ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1,614,120 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานสภา อบต. รอง
ประธานสภา อบต.เลขานุการสภา อบต. และ
สมาชิก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่๒ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,043,560 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,141,360 บาท 

      

  

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเดือน  เลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับปรุง
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ ๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖๖) พ.ศ.
๒๕๖๓ ตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.
๒๕๖๔-๒๕๖๖) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน ๑๒ เดือน ได้แก่ ตำแหน่ง ดังนี้ 
 - ปลัด อบต.   (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
 - รองปลัด อบต.   (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
 - หัวหน้าสำนักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป) 
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 - นักทรัพยากรบุคคล 
 - นิติกร 
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 88,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ิมต่างๆของพนักงานส่วนตำบลจำนวนอัตรา
ตามท่ีปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปีคำนวณตั้ง
จ่าย ๑๒ เดือน ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบล (ก.อบต.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลง
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ และหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.
และ ก.อบต. ที่มท.๐๘๐๙.๓/ว๘๕ ลง
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ไดแ้ก่
ตำแหน่ง ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น) และเงินเพ่ิม
พิเศษสำหรับการสู้รบให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และประกาศ ก.อบต.
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่๒) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 168,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือน พนักงานส่วน
ตำบล ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร ตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ ๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖๖) พ.ศ.
๒๕๖๓  ได้แก่ ตำแหน่ง   
  -ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
  -รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
  -หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 626,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศ  ก.อบต.
จังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  พ.ศ.  2545  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 3  อัตรา พนักงาน
ตกแต่งสวน  จำนวน 1 อัตรา  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่๒) ลง
วันที่  11  สิงหาคม 2558  ได้แก่ 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  2 อัตรา   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      

  งบดำเนินงาน รวม 3,450,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 580,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 300,000 บาท 

      

  

1. ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์
แก่ อบต. เช่น คณะกรรมการสอบคัดเลือก
, คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการอื่นๆที่ อบต. แต่งตั้ง ภายใต้
ระเบียบ ข้อบังคับที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจำปี)     
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายตามประกาศ ก.อบต. จังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเงินรางวัล
ประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๕๘ ซึ่งเป็นสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายกำหนด  
ปรากฏในแผนงาน  บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานหน้าที่ปกติโดยลักษณะ
งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งสำนักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ หรือโดยลักษณะ
งานปกติต้องปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงาน
นั้นนอกผลัดหรือกะของตน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ สำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
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๒๕๖๒  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตำบลผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๓) พ.ศ.
๒๕๔๙ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,712,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินทาง
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรถยนต์
ส่วนกลาง รถพยาบาลฉุกเฉิน ของ อบต.ตาอ็อง ที่ใช้ตาม
ภารกิจหน้าที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒   ปรากฏใน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่าง
หนึ่งอย่างใด เช่น จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าซักฟอก ค่าจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร จ้างเหมาทำป้าย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ หรือจ้างเหมาตักสิ่ง
ปฏิกูล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.๐๘๐๘.๒/
ว๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ อบต.ตาอ็
อง 

จำนวน 102,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการพนักงานทำความ
สะอาดที่ทำการ อบต.ตาอ็อง และอาคารสถานที่ห้อง
ประชุมในบริเวณท่ีทำการ อบต.ตาอ็อง  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท.๐๘๐๘.๒/ว๔๐๔๔ ลง
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

    ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลางของทางราชการในการติดต่อประสานงาน
ต่าง ๆ ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทางราชการ  เพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปราชการ  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.๐๘๐๘.๒/ว๔๐๔๔  ลง
วันที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อบต.ตาอ็อง จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย อบต.ตาอ็อง ในการดูแลทรัพย์สินของทาง
ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.๐๘๐๘.๒/
ว๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องถือปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

      

    ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์ของ อบต. ตาอ็อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้
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ร่วมกัน พ.ศ.2553 เช่น การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่
หลวง  การดำเนินคดีคดีกรณีพิพาท การรังวัดจัดทำแผน
ที ่การจัดทำทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นทีเกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

    โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจที่เข้ารับ
บริการของ อบต.ตาอ็อง 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 60,000 บาท 

      

  

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของ
รางวัล  หรือเงินรางวัล ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รบัรอง   รวมถึง   ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนซึ่ง
จำเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการรับรอง ในการต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคล ที่มาตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  
ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มต่างๆ ค่าอาหารคาบ
เกี่ยวกับมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าบริการอื่นๆ ซึ่ง
จำเป็นต้องจ่ายตามหลักเกณฑ์ในการประชุมราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชุมทางไกลผ่าน
ดาวเทียม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ๑.เพ่ือนำผลการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.เพ่ือรับทราบนโยบายในการทำงาน 
 ๓.ประชุมเพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆหรือซักซ้อมความ
เข้าใจในระเบียบวิธีปฎิบัติ 
 ๔.รับทราบปัญหา หรืออุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ 
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 ๕.ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน เช่น 
     (๑) ประชุมราชการภายในหน่วยงานประจำเดือน 
     (๒) ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทำงานต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสภา อบต. หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่าง อบต.ตาอ็อง 
  (๓) การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภา
ท้องถิ่นตั้งข้ึน 
  (๔) การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือบูรณาการจัดทำ
แผนชุมชนหรือเรื่องอ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
   (๕) การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๖) การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน  
   (๗) การประชุมอ่ืนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอัตราที่เบิกได้เท่าที่จ่าย
จริง ตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด แต่ไม่เกินที่
กระทรวงการคลังกำหนด  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป 

      
  

       

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับ  
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คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล  พนักงาน
จ้าง สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง   
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเช่าบริการจอดรถ   
ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที ่4) พ.ศ.  2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
หรือผู้บริหารท้องถิ่นกรณีว่างลงหรือหมดวาระ  เช่น  ค่า
ฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง, ค่าจัดทำ
เอกสารคู่มือเลือกตั้ง , ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่า
ฝึกอบรมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งค่าอาหารและ
น้ำดื่ม ค่าหีบบัตรเลือกตั้ง , ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
 -เป็นไปตามหนังสื่อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 3675  
ลงวันที่ 6 ก.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้ง
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งท้องถิ่น  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
ผู้บริหาร  พนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงาน
จ้าง  สมาชิก อบต.  เลขานุการ  ผู้บริหาร  สมาชิก อป
พร.  และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งได้รับ

      



เทศบัญญตัิ/ข้อบัญญัติ อ.เมืองสุรนิทร์ 
อนุมัติแล้วเมื่อ 22 ก.ย.2565  หน้า  87 

ความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เข้า
อบรม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้
จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1095   
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปรากฎใน
แผนงานงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

    โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือความโปร่งใส จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเพ่ือความโปร่งใส  เช่น  ค่าอาหารและน้ำ
ด่ืม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 276 ลำดับที่ 7 
-ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

      

    โครงการรับเสด็จ จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างรับ
เสด็จ ส่งเสด็จ หรือเก่ียวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่ง
เสด็จ  พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุ
วง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 
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เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้เป็นปกติ  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  

      

   ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้การได้ปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ อาทิ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทป พีวีซี แบบ
ใส กระดาษคาร์บอน กาวลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ซอง ธง
ชาติ เข็มหมุด มูลี่ ม่านปรับแสง ตลับผงหมึก ซอง
เอกสาร หมึกปรินท ์ไม้บรรทัด ตะแกรงวางเอกสารพระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ เครื่องเย็บกระดาษแบบ
พิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น ค่า
วารสารหนังสือระเบียบกฎหมายต่างๆ เป็นต้น ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
  

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกับวัสดุ อาทิเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่า
ติดต้ัง เป็นต้น เช่น ฟิวส์  สายไฟ  หลอดไฟ ปลั๊ก
ไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และวัสดุ
อ่ืนๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท 
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เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น ไม้กวาด แก้ว
น้ำ ไม้ถูพ้ืน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ถ้วยชาม จาน ช้อน น้ำยา
ล้างพื้น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  อาทิ
เช่น ไม ้สี  ทราย สังกะสี ตะปู ค้อน คีม เหล็กเส้น ท่อน้ำ
ต่าง ๆ จอบ เสียม ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุประกอบและ
อะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัยค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัว
เทียน กระจกมองรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะ
รถยนต์  ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร น้ำมันเบรก กันชนรถยนต์กระจกมองข้าง
รถยนต์ ไขควง แม่แรง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
สิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เช่น น้ำมัน
ดีเซลน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด น้ำมันจาร
บี ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์พยาบาล
ฉุกเฉิน รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เครื่องตัดหญ้า
สำนักงาน  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารทั่วไป 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิ เช่น ตลับ
หมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เครื่องอ่านหรือเครื่อง
บันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์เมาส์ เมนบอร์ด ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 528,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับที่ทำการ อบต.ตาอ็อง  ในที่
สาธารณะ รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ีในกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปา  ค่านำ้บาดาล สำหรับที่ทำ
การ อบต.ตาอ็อง ในที่สาธารณะ รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ีในกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 13,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับที่ทำการ อบต. 
ตาอ็อง รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์  
ค่าบำรุงคู่สายโทรศัพท์ ในกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไปรษณีย์  เช่น ดวงตรา 
ไปรษณียากร การส่งจดหมาย ส่งพัสดุทางไปรษณีย์ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตาอ็อง 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 150,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตเป็นราย
เดือน  สำหรับใช้ในการบริหารงานของ อบต.ด้านการ
บันทึกข้อมูล  สารสนเทศ  การจัดทำงบประมาณ  การ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดซื้อจัดจ้าง  การ
ให้บริการระบบการแทพย์ฉุกเฉิน 

      

   ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายค่าเช่าพื้นที่เวปไซต์  และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง
ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 3,858,900 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,729,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,729,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,524,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ตำบล  ในตำแหน่งต่าง ๆ พร้อมเงินเดือนเลื่อน
ขั้น  เงินเดือนประจำปี  จำนวน  7  อัตรา 
-  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 
-  นักวิชาการเงินและบัญชี 
-  นักวิชาการคลัง 
-  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
-  นักวิชาการพัสดุ 
-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
-  เจ้าพนักงานพัสดุ 
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ  หรือพนักงาน
ส่วนตำบล  เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว  จำนวน  1  อัตรา  ได้แก่  ตำแหน่งเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได ้ ปรากฎในแผนงานบรหิารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง  อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 138,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จำนวน  1  ตำแหน่ง  ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  เช่นเงินเพิม่การครองชีพ
ชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัสดุ  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,074,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 549,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 252,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้าง  ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 282,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ตำบลซึ่งมีสิทธิได้ตามระเบียบของทางราชการ  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนตำบล ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

      

   ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด
อย่างหนึ่ง  เช่น จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  เย็บเล่มเอกสาร
หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสำหรับพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า
เช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  เป็นต้น  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 90,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรม  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

      

    โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 210,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  เป็นค่าจ้างบริการสำรวจข้อมูล
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ภาคสนาม  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุอ่ืน  เป็นต้น  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  บำรุงรักษา
ทรัพย์สินหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ปรากฎ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

      

   ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อใบเสร็จรับเงินแบบ
ทะเบียนต่าง ๆ กระดาษถ่ายเอกสาร เป็นต้น  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  โปรแกรมอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

      

  งบลงทุน รวม 55,900 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 55,900 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บานเปิด-ปิด เลื่อนกระจก จำนวน 26,400 บาท 

      

  

1. เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน  2  บาน  เปิด  ปิด  เลื่อน
กระจก จำนวน  3  หลัง  ๆ ละ 4,400  บาท  โดยมี
รายละเอียดครุภัณฑ์  ดังนี้ 
1.  ตู้เหล็กบานเลื่อน  2  บาน  เปิด ปิด เลื่อนกระจก 
2.  สูงไม่น้อยกว่า  850  มม. 
3.  กว้างไม่น้อยกว่า  1,180  มม. 
4.  ลึกไม่น้อยกว่า  400  มม. 
5.  แผนชั้นไม่น้อยกว่า  2  แผ่น 
เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารของทางราชการกอง
คลัง  จัดซื้อราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชี
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มาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความจำเป็นขอจัดหาตามราคา
ท้องถิ่น  ตามหนังสือที ่มท 0808.2 /ว1989  ลง
วันที่  22  มิ.ย.  2552  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
2. เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน  2  บาน เปิด ปิด  เลื่อน
กระจก  จำนวน  2  หลัง  ๆ ละ 6,600  บาท เป็น
เงิน  13,200  บาท  โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์  ดังนี้ 
1. ตู้เหล็กบานเลื่อน  2  บาน  เปิด  ปิด  เลื่อนกระจก 
2. สูงไม่น้อยกว่า  1,830  มม. 
3.  กว้างไม่น้อยกว่า  916  มม. 
4.  ลึกไม่น้อยกว่า  457  มม. 
5.  มีแผ่นชั้นไม่น้อยกว่า  3  แผ่น 
เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารของทางราชการกอง
คลัง  จัดซื้อราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความจำเป็นขอจัดหาตามราคา
ท้องถิน่  ตามหนังสือที ่มท 0808.2 /ว1989  ลง
วันที่  22  มิ.ย.  2552    ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) 

จำนวน 29,500 บาท 

      

  

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หนว่ย 
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD – RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10 / 100 / 1000 Base-
T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1  ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด  ปรากฏ
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ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
           2. เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
ราคา 7,500.-บาท 
              คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาท ี(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาท ี(ppm)หรือ 5 ภาพ 

      

  

ต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี)ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดได้ไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 /100 Base-
T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
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- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถ
กำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงานคลัง) 

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 391,320 บาท 
  งบบุคลากร รวม 391,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 391,320 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 391,320 บาท 

      

  

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเดือน  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ปรับปรุง
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  พ.ศ.  2545  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  ตามท่ี
ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน   
ได้แก่ ตำแหน่ง  ดังนี้  
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 687,760 บาท 

  งบบุคลากร รวม 329,760 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 329,760 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 329,760 บาท 

      

  

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเดือน  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ปรับปรุง
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  ตามท่ีปรากฎในแผน
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อัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2564-2566)  โดยคำนวณตั้งจ่าย
ไว้จำนวน  12  เดือน  ได้แก ่ ตำแหน่ง  นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

  งบดำเนินงาน รวม 358,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 268,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการ สมาชิก อปพร. 
-ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  สำหรับพนักงานส่วน
ตำบล  ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  4)  พ.ศ.
2562  ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 8,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตำบลผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2549 

      

   ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่า
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จัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ เช่น สายไฟ ถ่านไฟฉาย เป็นต้น 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 661ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า 280 ลำดับที่ 2 
-ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

    
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ เช่น สายไฟ ถ่านไฟฉาย เป็นต้น 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า 280 ลำดับที่ 3 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด  เช่น  ค่าอาหารและน้ำดื่ม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
วัสดุเครื่องเขียน  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็น
ต้น   
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-
2570)  หน้า  288  ลำดับที่ 1 
-ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 828,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 828,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับตำแหน่งนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 8,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตำบลผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

      

   ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  สำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล  สมาชิก อปพร.    สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเช่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศ
ยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.  2555  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  4)   
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พ.ศ.  2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที ่มท  0808.2/ว1095  ลง
วันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปรากฎในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ  พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  สมาชิก อปพร.  และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้เข้าอบรม  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้าจ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่่
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  ลง
วันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปรากฎในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      

    โครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนด้านสาธารณภัย จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้
ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน 

      

    โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติ  หลักสูตรทบทวน  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตาอ็อง  เช่น  ค่าอาหารและน้ำด่ืม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร , ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
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เครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย   
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 285 
ลำดับที่ 11   
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมี
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าสัมมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร
และนำ้ด่ืม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้าย  ค่า
เอกสารประกอบการอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ฝึกอบรม เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่่่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและจำแนก
ประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 280 ลำดับที่ 1 

      

   ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 
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   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย   
เช่น  เครื่องแบบ ชุดปฏิบัติงาน  เสื้อ  กางเกง   
เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้า เข็ม
ขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,506,044 บาท 

  งบบุคลากร รวม 3,370,644 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,370,644 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,371,092 บาท 

      

  

1.เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่ง
ต่างๆ พร้อมเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี  
จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่66) พ.ศ.2563 ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
-นักวิชาการศึกษา 
-เจ้าพนักงานธุรการ 
2.เงินเดือนพนักงานครูส่วนตำบลและเงินเลื่อนขั้น
เงินเดือน จำนวน 4  อัตรา  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงาน
การศึกษา อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามประกาศ ก.
อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 66) พ.ศ.
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2563  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 126,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการสำหรับข้าราชการ
พนักงานครูส่วนตำบล อัตราเดือนละ 3,500 บาทตาม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 66) พ.ศ.
2563   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 711,552 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จำนวน 4 อัตรา   ต้ัง
จ่ายจากตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่66) พ.ศ.2563 ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที ่2 ) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,087,400 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 387,400 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 265,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล พนักงาน
คร ูพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตาม
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ เรื่องกำหนดเงื่อนไขและ
วิธีการกำหนดประโยชน์ ตอบแทนอ่ืนให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล พ.ศ2558 ซึ่งเป็นสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย
กำหนด  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงาน
ปกติต้องปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2559  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อให้กับพนักงานส่วน
ตำบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงหมาด
ไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4 ) พ.ศ.2562  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 64,400 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนตำบล  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ.
2549  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

      

   ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 90,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม
เอกสารหรือเข้าปกหนังสือ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้
ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมา
แรงงาน จ้างเหมาบริการทำของต่างๆเป็นต้น ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เช่น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน เป็นต้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และ
พนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษาตามหลักสูตรที่
มาตรฐานตำแหน่งกำหนดหรือได้รับมอบหมายเข้าอบรม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ฯลฯ ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การจัดซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์  
หนังสือระเบียบกฎหมายต่างๆเป็นต้น ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  
สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า
ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพในระยะเวลาอันสั้น  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ ไม้ถูพ้ืน ผ้าปูโต๊ะ  
ฯลฯ โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม ้สี ทราย   
สังกะสี ตะปู ค้อน เหล็กเส้น ท่อน้ำต่างๆ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง  เช่น  กรวยจราจร  สญัญาณไฟกระพริบ สำหรับ
เตือนการขับข่ีรถยนต์ช่วงเวลารับ-ส่งเด็กเล็กในสังกัดอบต.
ตาอ็อง ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช   
ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ  ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ   
พู่กันและสี ล้างอัดขยายพิมพ์ภาพ ป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาลฯ ฯลฯ เป็นต้น โดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เครื่องอ่านหรือเครื่องบันทึก
ข้อมูล แผ่นดิสก ์เมนบอร์ด อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น สำหรับศูนย์พัฒนา
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เด็กเล็กในสังกัดอบต.ตาอ็อง และกองการศึกษาฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

   วัสดุการศึกษา จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการ
สอนทำด้วยพลาสติก หุ่นจำลอง แบบจำลอง เบาะ
ยืดหยุ่น เป็นต้น สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดตั้ง
ใหม่) ในสังกัด อบต.ตาอ็อง ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถัง
ดับเพลิง  เป็นต้น  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ตาอ็อง  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

  งบลงทุน รวม 48,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 28,000 บาท 
   ครุภัณฑ์การเกษตร       
    จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 8,000 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อปั๊มน้ำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก   
จำนวน 1 ชุด  เป็นปั๊มน้ำ ซัมเมอร์ส บ่อ 4 นิ้วขึ้น
ไป 1.5 แรงขึ้นไป ตัวปั๊มสแตนเลสอย่างดี พร้อมชุด
อุปกรณ์ติดตั้ง เช่น กล่องคอนโทรล สายไฟ เป็น
ต้น รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์  
เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  จัดซื้อราคา
นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความ
จำเป็นขอจัดหาตามราคาท้องถิ่น  ตามหนังสือ
ที ่มท 0808.2 /ว1989  ลงวันที่  22  มิ.ย. 2552  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
    จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 20,000 บาท 
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เพ่ือจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม  จำนวน 1 ชุด พร้อม
ติดต้ัง  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก เป็นเครื่อง
กรองน้ำดื่ม RO 150 พร้อมถังน้ำ PE ขนาดไม่น้อย
กว่า 200 ลิตร สามารถกรองน้ำบาดาลเป็นน้ำดื่มได้ด้วย
ระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis  เป็นเครื่อง
กรองติดตั้งบนโครงสเตนเลส ไส้กรองและชุดปั๊มถูกยึดบน
แผ่นสเตนเลสแบบดี ฆ่าเชื่อโรคและไวรัสได้ พร้อมด้วย
ถัง PE จุน้ำบนเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร พร้อม
ระบบลูกลอยไฟฟ้าแบบทุ่น ตู้ควบคุมและก๊อกสำหรับเปิด
ปิด สะดวกต่อการติดตั้ง  การใช้งานและเคลื่อนย้าย
ได ้รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์  
เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าติดตั้ง  เป็นต้น จัดซื้อราคา
นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความ
จำเป็นขอจัดหาตามราคาท้องถิ่น  ตามหนังสือ
ที ่มท 0808.2 /ว1989  ลง
วันที่  22  มิ.ย.  2552  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมวางระบบประปา จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมวางระบบประปา สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก จำนวน 1 จุด ขุดเจาะน้ำ
บาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 นิ้ว  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

      

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,197,279 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 3,351,279 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,402,375 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
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โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และ
งานอ่ืนๆทั่วไป 

จำนวน 216,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
สถานที่อ่ืนๆ ทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมทักษะสำหรับ
เด็กปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุต่างๆในการส่งเสริมทักษะเด็กปฐมวัย ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  

      

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,156,375 บาท 

      

  

1.ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จำนวน 746,025 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้แก ่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสง
ทรัพย์-แสงตะวัน  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦก
ทักษิณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก  
จำนวน  145 คนๆละ 21 บาทต่อวัน  
จำนวน 245 วัน   
 
2.ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
จำนวน 246,500 บาท 
เพ่ือเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
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เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้แก ่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสง
ทรัพย์-แสงตะวัน  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦก
ทักษิณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก
จำนวน  145  คน ๆละ 1,700 บาท   
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 
3.ค่าหนังสือเรียน   จำนวน     29,000      บาท 
เพ่ือเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องได้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสง
ตะวัน  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก
จำนวน  145  คน ๆ ละ 200 บาท/ปี  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน   จำนวน     29,000      บาท 
 เพ่ือเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องได้แก่  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสง
ตะวัน  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฤกทักษิณ  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก จำนวน   145  คนๆ
ละ 200บาท/ปี  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จำนวน  43,500    บาท 
เพ่ือเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านยาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสง
ตะวัน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ   
จำนวน 145  คนๆละ 300 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน    62,350    บาท 
เพ่ือเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสง
ตะวัน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิกจำนวน 145 คนๆละ  
430 บาท/ปี   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า 225  ลำดับที่ 10 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่  18 กรกฏาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

      
  

       

   ค่าวัสดุ รวม 1,762,904 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,762,904 บาท 

      

  

ค่าอาหารเสริม (นม)   จำนวน      1,762,904       บาท 
1.ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. จำนวน   1,762,904   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-ป.6 ของสถานศึกษาใน
สังกัด สพฐ. จำนวน  920 คน อัตราคนๆ
ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆ
ละ 5 วัน)   
(1)โรงเรียนบ้านตาอ็อง 
(2)โรงเรียนบ้านจันรม  
(3) โรงเรียนบ้านแจรนฯ  
(4) โรงเรียนบ้านปราสาทตราดฯ  
(5) โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก  
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(6) โรงเรียนเสกวิทยาคม  
(7)โรงเรียนบ้านขยอง  
(8) โรงเรียนบ้านกาเกาะ                                       
(9)โรงเรียนบ้านอังกัญฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061   ลง
วันที่  18 กรกฏาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท. 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จำนวน 277,849 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ตาอ็อง  จำนวน 145 คน  อัตราคนละ  
7.37 บาท จำนวน 260 วัน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยาง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ศูนย์เด็กเล็กบ้านโนน
จิก                         
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061   
ลงวันที่  18 กรกฏาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท. 0808.2/ว1095  
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 186,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 140,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง และห้องสมุด ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปา  ค่าน้ำบาดาล สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ตาอ็อง และห้องสมุดของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ปรากฏในแผนงาน
การศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 36,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  
อินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอ่ืนๆ และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ  ดังกล่าว 
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน 
ตำบลตาอ็อง  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 3,846,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 3,846,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3,846,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับ ชั้น
อนุบาล –ป.6 ในอัตราคนละ 21 บาท  
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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    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท  0816.2/ว5061    
ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-
2570) หน้า  226  ลำดับที่ 12 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 391,320 บาท 

  งบบุคลากร รวม 391,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 391,320 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 391,320 บาท 

      

  

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเดือน  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ปรับปรุง
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคล
ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน  ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสาม
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ปี (พ.ศ. 2564-2566)  โดยคำนวณตั้งจ่าย
ไว้ จำนวน 12 เดือน  ได้แก ่ตำแหน่ง ดังนี้ 
- นักวิชาการสาธารณสุข 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,455,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 1,015,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นค่าป่วยการชดเชยการงาน
หรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ปฎิบัติ
หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในเขตพ้ืนที่ตำบล
ตาอ็อง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย. 2565 ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน    

      

   ค่าใช้สอย รวม 605,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 65,000 บาท 

      

  

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและ
แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างผู้ปฏิบัติงาน
เป็นครั้งคราว/รายชิ้นงาน เพ่ือเสริมการปฏิบัติงานปกติ
ภายใต้กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เช่น โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ได้แก ่ค่าจ้างผู้ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ค่าจ้างเหมาทำป้ายหรือสื่อ
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รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ความรู้ เป็นต้น) กิจกรรมหรือ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก/โรค
ระบาด/โรคติดต่อ (ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างผู้ฉีด
พ่นน้ำยาหมอกควันกำจัดยุง ค่าจ้างเหมาทำป้ายหรือสื่อ
รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ความรู้ เป็นต้น) และค่าจ้างเหมา
บริการ/ทำของหรือจ้างผู้ทำการต่างๆเป็นครั้งคราว/ราย
ชิ้นงาน ทั้งนี ้เฉพาะกิจกรรมหรือโครงการตามภารกิจงาน
กองสวัสดิการสังคม  
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน   
  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย)องค์การ
บริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

จำนวน 540,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการะบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพกู้ภัย)  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติ
ราชการใน หน่วยงานกู้ชีพกู้ภัย  ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น สำลี น้ำยาล้างแผน  น้ำยาล้างอุปกรณ์  และ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  
-เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0891.3/2826  ลง
วันที่ 17  กันยายน  2553 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า  236 ลำดับที่ 5 

      

   ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  

 (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ น้ำมันเครื่อง เป็น
ต้น สำหรับใช้วัสดุประกอบการดำเนินกิจกรรมหรือ
โครงการตามภารกิจของกองสวัสดิการ
สังคม เช่น กิจกรรมหรือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
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โรคไข้เลือดออก/โรคระบาด/โรคติดต่อ เป็นต้น ซึ่งโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอัน
สั้น  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 240,000 บาท 

      

  

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตาม
กิจกรรมหรือโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่า
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, กระบอกฉีดยา, เข็มฉีดยา
, ใบรับรองการฉีดวัคซีน, เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ เป็น
ต้น   
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ได้แก ่ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตาม
กิจกรรมหรือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก/โรคระบาด/โรคติดต่อ เช่น น้ำยาพ่นหมอก
ควันกำจัดยุง, ทรายเคลือบสารเทมีฟอสกำจัดลูกน้ำยุง
, ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค, วัสดุอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคหรือ
ป้องกันสารเคมี เป็นต้น    
(3)เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์  ได้แก ่สำลี และผ้าพันแผล  ยาและ
เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  เคมีภัณฑ์  ออกซิเจน  นำ้ยา
ต่าง ๆ สายยาง  ลูกยาง หลอดแก้ว ถุงมือ  หน้ากาก
อนามัย  เปลหามคนไข ้ เครื่องวัดอุณหภูมิ ฯลฯ สำหรับ
งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ตาอ็อง 
- ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน    

      

  งบลงทุน รวม 120,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 120,000 บาท 
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   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       
    จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (เครื่อง AED ) จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้า  (AED)  สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.ตาอ็อง  โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์  ดังนี้ 
1. มีหูหิ้วในตัว 
2. น้ำหนักไม่เกิน 6 กิโลกรัม 
3. สามารถใช้งานร่วมกับไฟฟ้ากระแสสลับ   
220  โวลต์  50 เฮิรตซ์ 
4. กระตุกหัวใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์
เพ่ิมเติม 
5. ตัวเครื่องประกอบด้วย  5  ส่วน  คือ   
    -  กระตุกหัวใจด้วยไฟ้ฟ้า (Defbrillatino) 
    -  ภาคการติดตามการทำงานของหัวใจ  (Monitor) 
    -  ภาคกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมระบบและ
นำด้วยเสียง (AED) 
    -  ภาคบันทึกการทำงานของหัวใจ (Recemaker) และ
ภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 
    -  ตวัเครื่องมือมีระบบทดสอบพลังงานภายใน
ตัวเครื่อง (Operation  Check) 
จัดซื้อราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  แต่มีความจำเป็นขอจัดหาตามราคา
ท้องถิ่น  ตามหนังสือที ่มท 0808.2 /ว1989   
ลงวันที่  22  มิ.ย.  2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)  เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1 หน้า 42 ลำดับที่ 1 
-ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอ่ืน 

      

    จัดซื้อรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นผู้ป่วยโครงรถทำจากสแตน
เลสและอลูมิเนียม  จำนวน  1  คัน  สำหรับใช้ในงาน
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ตาอ็อง โดยมีรายละเอียด
ครุภัณฑ์  ดังนี้ 
1.สามารถปรับในท่านั่งและปรับนอน  ปรับสูง-ต่ำได้ 
2. ขนาดตัวรถในขณะพับเก็บ  195x55x25  ซม. 
3. พ้ืนรถเข็นทำด้วยอลูมิเนียม  
4. มีราวกั้นเตียง  2  ข้าง   
5. ปรับในส่วนหัวได้ถึง  25  องศา 
6. รับน้ำหนักได้ถึง 220  กิโลกรัม 
จัดซื้อราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  แต่มีความจำเป็นขอจัดหาตามราคา
ท้องถิ่น  ตามหนังสือที ่มท 0808.2 /ว1989   
ลงวันที่  22  มิ.ย.  2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1 หน้า  42 ลำดับที่  2 
-ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอ่ืน 

  งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

จำนวน 320,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านพื้นที่
ตำบลตาอ็อง จำนวน 16 หมู่บ้าน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข งบประมาณรวมหมู่บ้านละ 20,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย. 2565 และ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า 232 ลำดับที่ 4 
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- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน    

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,275,400 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,325,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,325,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,071,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
สำหรับพนักงานส่วนตำบลตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ.  2545  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน  ตามท่ีปรากฎในแผนอัตรากำลังสาม
ปี  (พ.ศ. 2564-2566)  โดยคำนวนตั้งจ่ายไว้
จำนวน  12  เดือน  จำนวน  3  อัตรา  ได้แก่ 
- ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม) 
- นักพัฒนาชุมชน 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ตาม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2545  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน   
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 212,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2545  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน   
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

      

  งบดำเนินงาน รวม 853,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 239,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็น่เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
ให้กับพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ตามประกาศ ก.
อบต.จังหวัดสุรินทร์  เรื่อง กำหนดเงื่อนไข  และวิธีการ
กำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ  อันมี
ลักษณะเงินรางวัลประจำปี  สำหรับพนักงานส่วน
ตำบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย
กำหนด 
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงาน
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
สำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการ หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานเป็นผลัด
หรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะหฺ์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 84,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  สำหรับพนักงานส่วน
ตำบล  ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ที ่4) พ.ศ. 2562  ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

      

   ค่าใช้สอย รวม 474,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้าง  เหมาทำป้ายหรือสื่อรณรงค์/
ประชาสัมพันธ์ความรู้ ค่าจ้างเหมาบริการ  จ้างทำของ
หรือจ้างผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นครั้งคราว/ราย
ชิ้นงาน  ตามกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
งานของกองสวัสดิการสังคม   
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 9,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยง
รับรอง)  เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร(กรณี
มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร)  ค่าเช่าห้อง
ประชุม  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง  สำหรับ
รับรองต้อนรับ
คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทำงาน  กลุ่ม
องค์กร  กลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลตาอ็องหรือแต่งตั้งตามกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  และ
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สำหรับต้อนรับ กรณีบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยม
ชม  ตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ  การแถลงข่าว  การ
มอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้ อบต.ตาอ็อง  ทั้งนี ้ เฉพาะ
การรับรองที่เป็นภารกิจในความรับผิดชอบของกอง
สวัสดิการสังคม 
-ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  สำหรับ  พนักงาน
ส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง   
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเช่าบริการจอดรถ  ณ  
ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2555  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที ่ 4)  พ.ศ.  2561  ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

      

    ค่าลงทะเบียนในฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสำหรับ
พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ตามหลักสูตร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายให้เข้ารับ
การอบรม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากปัญหา  หรือผู้ที่มี
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ชื่ออยู่ในทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม  หรือการส่งเสริมพัฒนา
บุคคล  ให้มีความรู้  สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  ทั้งนี้  ตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาอ็อง  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4657 ลว. 30 มิ.ย. 2565   
และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที ่1  หน้า 29 ลำดับที่  1 
- ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  บำรุงรักษาทรัพย์สินของ
หน่วยงาน  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ปรากฎใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน อาทิ   
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  เทป  พีวีซี  
แบบใส  กระดาษคาร์บอน  กาว ลวดเย็บกระดาษ   
แฟ้ม  ซอง  ธงชาติ  เข็มหมุด  มู่ลี่  ม่านปรับแสง  ตลับผง
หมึก  ซองเอกสาร  หมึกปริ้นท์  ไม้บรรทัด  ตะแกรงวาง
เอกสารพระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด  ประกาศ   
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เครือ่งเย็บกระดาษแบบพิมพ์  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์  เช่น ค่าวารสารหนังสือระเบียบกฎหมาย
ต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์   
สายไฟ  หลอดไฟ  ปลั๊กไฟ  ลำโพง  ไมโครโฟน   
ไฟฉาย  ถ่านไฟฉาย  และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ปรากฎใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  อาทิเช่น ไม้
กวาด  แก้วน้ำ  ไม้ถูพ้ืน  ผ้าปูโต๊ะ  ผ้าม่าน  ถ้วย
ชาม  จาน  ช้อน  น้ำยาล้างพ้ืน ฯลฯ  ปรากฎในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์ 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  อาทิ
เช่น  ไม ้ สี ทราบ  สังกะสี  ตะปู  ค้อน คีม  เหล็กเส้น  ท่
อน้ำต่าง ๆ จอบ เสียม ฯลฯ ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย  พืช
พันธ์ุ  จอบ จานพรวน  วัสดุเพาะชำ  คราดซี่พรวน
ดิน  ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  พู่กันและ
สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  เป็นต้น  ซึ่งโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
ยาว  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพในระยเวลา
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อันสั้น  ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ 
อะไหล่่  รวมถึง  รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง  ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ
วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่า
ติดต้ัง อาท ิเช่น ตลับหมึก  สำหรับเครื่องพิมพ์   
แป้นพิมพ์  เครื่องอ่านหรือเครื่องบันทึกข้อมูล   
แผ่นดิสก์  เม้าส์  เมนบอร์ด ฯลฯ ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

      

  งบลงทุน รวม 97,400 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 97,400 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อโต๊ะพับครึ่งอเนกประสงค์ จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะพับครึ่ง
อเนกประสงค์  ขนาด 160 ซม.  จำนวน  40  ตัว ราคาตัว
ละ  2,000  บาท  เพ่ือใช้ในการบริการสาธารณะแก่
ประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรมสาธารณะหรือมาติดต่อ
ราชการ  ตามภารกิจงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การสังคมสงเคราะห์  มีคุณลักษณะดังนี้ 
- โต๊ะพับครึ่งอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อย
กว่า  71x160x74  ซม. 
- หน้าโต๊ะผลิตจากพลาสติก  HDPE 
- พร้อมสารป้องกัน UV  ทนต่อสภาพอากาศท่ีมีแดดและ
ฝนได้  สามารถใช้ในร่มและกลางแจ้งได้ 
- ขาเหล็กพ่นสี  มีความแข็งแรงทนทาน 
- รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 150 กิโลกรัม 
- น้ำหนักของสินค้าไม่เกิน 13 กิโลกรัม 
- จัดซื้อราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
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ครุภัณฑ์  แต่มีความจำเป็นขอจัดหาตามราคา
ท้องถิ่น  ตามหนังสือที ่มท 0808.2 /ว1989   
ลงวันที่  22  มิ.ย.  2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 43  ลำดับที่  3 
- ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 1 
เครื่อง 

จำนวน 16,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  สำหรับ
สำนักงาน  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 3.5 GHz จำนวน 1 หนว่ย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว  มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
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-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Ba
se-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Ba
se-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- จัดซื้อตามคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
     - ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 

    
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  Card  
Reader) 

จำนวน 1,400 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์   
(Smart  Card  Reader)  จำนวน  2  เครื่อง   
เครื่องละ  700  บาท  สำหรับใช้ในงานกิจงานสังคม
สงเคราะห์  กองสวัสดิการ  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์  (Smart  Card)  ตามมาตรฐาน   
ISO/IEC 7816  ได ้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  4.8 GHz 
-สามารถใช้กับบัตรอเนกประสงค์  (Smart  Card)  ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้าขนาด  5  Volt , 3 Volt และ  1.8 Volt  ได้
เป็นอย่างน้อย 
-จัดซื้อตามคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
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คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล       

    

โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการสงเคราะห์แก่ราษฎรที่
ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้ง
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปี 2566  เหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ืออุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์  ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่
ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและ
ผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี
งบประมาณ 2566 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2)   
พ.ศ. 2563   
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-
2570)  หน้า  222  ลำดับที่ 1 
-ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 710,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 710,000 บาท 



เทศบัญญตัิ/ข้อบัญญัติ อ.เมืองสุรนิทร์ 
อนุมัติแล้วเมื่อ 22 ก.ย.2565  หน้า  133 

   ค่าใช้สอย รวม 710,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขยายผลการอบรมและ
รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางให้แก่ประชาชน
ในหมู่บ้านเป้าหมายขยายผล โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
กิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบดำเนิน
กิจกรรม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิต  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
    -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย. 2565 และ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 – 2570) หน้า 271 ลำดับที่ 2     
    - ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

      

    
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุตำบล
ตาอ็อง 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุตำบล 
ตาอ็อง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม  
เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าป้ายกิจกรรม ค่าเอกสารวัสดุอุปกรณ์สาธิตฝึกอบรม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย. 2565 และ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ฉบับ
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1) หน้า  27  ลำดับที่  2  
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- ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีตำบลตาอ็อง จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีตำบลตาอ็อง โดย
มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายกิจกรรม  
ค่าเอกสารวัสดุอุปกรณ์สาธิตฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย. 2565 และ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ฉบับ
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1) หน้า  27  ลำดับที่  1    
- ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  

      

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/กลุ่ม/องค์กร จำนวน 500,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/กลุ่ม/องค์กร โดย
มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายกิจกรรม  
ค่าเอกสารวัสดุอุปกรณ์สาธิตฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ฉบับ
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1) หน้า  28  ลำดับที่  4   
- ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

      

    โครงการหมู่บ้านสะอาด  ธรรมชาติสวยงาม จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมตามโครงการ เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นสาธารณะประโยชน์ร่วมกันของแต่ละ
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หมู่บ้าน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำให้บริเวณ
บ้านเรือนในหมู่บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  
สภาพแวดล้อมน่าอยู่ นำไปสู่การสุขาภิบาลที่ดี ลดปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
กิจกรรม เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายกิจกรรม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบดำเนินกิจกรรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน  
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือ
ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย. 2565 และ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ฉบับ
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1) หน้า  22  ลำดับที่ 1   
    - ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท 

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

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 400,000 บาท 

      

  

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา ต้านยาเสพติด  เป็นการส่งเสริมการออกกำลัง
กาย และฝึกทักษะการกีฬา ให้เด็กเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป  เยาวชนห่างไกลยาเสพติด  กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั้ง 16 หมู่บ้านโดยมี
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าจัดเตรียมสนาม  
ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าป้าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
และเก่ียวข้อง ฯลฯ  
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-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า  250  ลำดับที่  5 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 

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

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา  ประจำศูนย์ส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ อบต. สำหรับบริการประชาชนในการ
นำไปใช้ฝึกทักษะกีฬาและออกกำลังกาย เป็นการส่งเสริม
สุขภาพให้แข็งแรง เด็กเยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่างเพ่ือ
ออกกำลังกายทำให้ไม่มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และม่ัวสุมอบายมุข  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 70,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฎนตา จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีแซน
โฎนตา เช่น ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการจัดตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า 250  ลำดับที่  7 
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-เป็นไปตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องงานประเพณี
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีแห่
เทียนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เช่น ค่าป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งรถขบวน
แห่   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า 249  ลำดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

      

    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ คณะผู้บริหาร  สมาชิก สภา อบต.   
พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  เช่น ค่าอาหารและน้ำ
ด่ืม  ค่าอาหารว่าง  และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุเครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-
2570)  หน้า 249 ลำดับที่ 3 
-ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,230,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,882,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,882,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,212,000 บาท 

      

  

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเดือน  เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ตำบล ได้แก่ 
 - ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
 - นายช่างโยธา   จำนวน 2 อัตรา 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ
ต้น)  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 592,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
จ้าง จำนวน 4  อัตรา  
- ช่างเครื่องสูบน้ำ  จำนวน 2  อัตรา 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน  1  อัตรา 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จำนวน  1  อัตรา 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
จำนวน  2  อัตรา  
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน  1  อัตรา 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จำนวน  1  อัตรา 
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ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งบดำเนินงาน รวม 1,340,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจำปี)  ตั้งจ่ายตามประกาศ ก. อบต. จังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นสิทธิที่พึงได้รับตาม
กฎหมายกำหนด  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันปกติและวันหยุดต่าง ๆ    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ สำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตำบล ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามท่ีกฎหมายกำหนด  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
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   ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่าง
หนึ่งอย่างใด  เช่น จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ หรือ
ค่าจ้างท่ีปรึกษา  ค่าจ้างออกแบบ  ค่ารับรองแบบและ
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  เป็นต้น  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  

      

   ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท 
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   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ  
ปากกา ยางลบ เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กาว 
ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ซอง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่อง
เย็บกระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ เช่น ค่าวารสาร หนังสือระเบียบกฎหมายต่างๆ  
เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์   
สายไฟ  หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟ
ฉาย ถ่านไฟฉาย และ วัสดุอื่นๆที่ใช้ในภารกิจหน้าที่ในการ
ให้บริการประชาชน ซึ่งโดย สภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพระยะอันสั้น  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม ้สี แปรง
ทาสี ปูนขาวปูนซีเมนต์ ทราย สังกะสี ตะปู ค้อน  
คีม เหล็กเส้น ท่อต่าง ๆ จอบ เสียม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพระยะอันสั้น  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ประเภท
วัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล่   
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รวมถึง  รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง  ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมวัสดุ  เช่น   
ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง อาทิ  
เช่น  แบตเตอรี่ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  หัว
เทียน  กระจกมองรถยนต์  หม้อน้ำรถยนต์  เบาะ
รถยนต์  ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร น้ำมันเบรก กันชนรถยนต์ กระจกมองข้าง
รถยนต์  ไขควง  แม่แรง ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ำมันดีเซล 
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ ตามภารกิจ 
อำนาจหน้าที่ของ อบต.  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพระยะอันสั้น ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  แผ่น
ซีดี พู่กัน และสี เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ ฯลฯ ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ของ อบต. ซึ่งโดย
สภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพระยะอันสั้น  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับ
หมึก สำหรับ เครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เครื่องอ่านหรือเครื่อง
บันทึกข้อมูล แผ่นดิสก ์เมาส์ เมนบอร์ด ฯลฯ ซึ่งโดย
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สภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ 
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพ ระยะอันสั้น   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 220,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 220,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำ  
จำนวน 2 สถานี รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ  ค่าภาษ ี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  มีอายุการใช้งานไม่ยืน
ยาว  สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพระยะอันสั้น   
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

  งบลงทุน รวม 8,200 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 8,200 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน  2  บาน เปิด-ปิด เลื่อนกระจก จำนวน 8,200 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บานเปิดปิด เลื่อน
กระจก จำนวน 2 หลัง ๆ 4,100.-บาท โดยมี   
รายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้  
1. ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน เปิดปิด เลื่อนกระจก 
2. สูงไม่น้อยกว่า 850 มม.  
3. กว้างไม่น้อยกว่า 1,180 มม. 
4. ลึกไม่น้อยกว่า 400 มม. 
5. แผ่นชั้นไม่น้อยกว่า 2  แผ่น  
เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารของทางราชการกอง
ช่าง  จัดซื้อราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  แต่มีความจำเป็นขอจัดหาตามราคาท้องถิ่น   
ตามหนังสือที ่มท 0808.2 /ว1989   
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ลงวันที่  22  มิ.ย.  2552 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานก่อสร้าง รวม 8,100,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 8,100,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,100,000 บาท 
   ค่าชดเชยผลอาสิน       
    เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)  
  - ตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 
  - ตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานก่อสร้าง 

      

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    

โครงการก่อสร้าง  คสล.เส้นบ้านนายชาตรี  วิชัยรัมย์  หมู่ที่ 5  
ถึงสามแยกไปคุ้มโคกกลาง  หมู่ที ่ 14 บ้านปรีง  หมู่ที ่ 5  
บ้านแจรน 

จำนวน 471,700 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง  5  เมตร ยาว 160  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-203 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 95 ลำดับที่ 13 
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-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

    
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นบ้านนายประนอม  แยบดี  
หมู่ที ่ 15  บ้านแสงตะวัน 

จำนวน 297,100 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง  5  เมตร ยาว 100  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-203 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 150 ลำดับที่ 2 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เส้นแยกบ้านนายเทียม   ยิ่งทุนดี 
- คุ้มโคกกลาง  หมู่ที ่ 2 บ้านจังเอิญโค 

จำนวน 472,700 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตรยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุก 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-203 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
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2570) หน้า 78 ลำดับที่ 12   
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สามแยกทางเข้าโรงเรียนบ้านแจ
รน หมู่ที่ 5 บ้านแจรน 

จำนวน 68,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4  เมตรยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  120  ตารางเมตรไหล่ทางหิน
คลุก 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-204 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 96 ลำดับที่ 17 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางสำเร็จ ทุนนาม  
(คุ้มหนองบัวแดง) หมู่ที่ 3 บ้านยาง 

จำนวน 225,900 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง  5  เมตร ยาว 41  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 205  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-204 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
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-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 86  ลำดับที่ 20   
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง 

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเสมียด  ประดับ - 
ถนนลาดยางวัดจันรม  หมู่ที ่ 3  บ้านยาง 

จำนวน 472,700 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุก 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-203 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 87 ลำดับที่ 21 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างโรงเรียนบ้านจันรม  หมู่ที ่ 4  
บ้านจันรม 

จำนวน 464,700 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4  เมตรยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุก 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-204 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
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-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 88 ลำดับที่ 1 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง 

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มโคกเห็ด ซอยนางพรมริน รัจกก 
หมู่ที่ 16 บ้านผักไหม 

จำนวน 297,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง  4  เมตร ยาว 130  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 520  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-204 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 160 ลำดับที่ 14   
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางสมจิตร  นิลแก้ว  หมู่ที่  
15  บ้านแสงตะวัน 

จำนวน 184,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง  4  เมตร ยาว 80  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 320  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-204 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
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บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 155 ลำดับที่ 20 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างบ้านนายปิยวัฒน์-เส้นบ้าน
นายกิมเอียว หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ 

จำนวน 413,700 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง 4  เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 720  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-204 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 155 ลำดับที่ 3 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนานางศรี  สำอางค์ - นานาย
สวัสดิ์  หมู่ที่ 8 บ้านเสกแอ 

จำนวน 469,100 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง 4  เมตร ยาว 200  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้าง
ละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-203 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 112 ลำดับที่ 10 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางบังอร  ตาทอง - เส้น
บ้านนายวิพัฒน์  นิตลาภ หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท 

จำนวน 370,900 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง 4  เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  640  ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-204 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 101 ลำดับที่ 9 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายประวิทย์  มะลิกา - 
เส้นบ้านนายยันต์ 

จำนวน 114,700 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง 4  เมตร ยาว 50  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
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-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-204 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 116 ลำดับที่ 7 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายลวย  กองศิริ - บ้าน
นางตน  สุภิษะ  หมู่ที ่ 6  บ้านปราสาท 

จำนวน 116,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 3  เมตรยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  195  ตารางเมตรพร้อมวางท่อระบาย
น้ำ คสล.  0.40 x1.00 เมตร  จำนวน  5  ท่อน ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย
และติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังดำเนินการจนแล้ว
เสร็จ 
-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-204 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 99
ลำดับที่ 5 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสุเทียน  หมู่ที่ 12  
บ้านใต้ฆ้อง - สามแยกบ้านแจรน หมู่ที่ 5 

จำนวน 177,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง  5  เมตร ยาว 60  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 300  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
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ละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-203 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า  135  ลำดับที่ 2 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นแยกศาลาคุ้มหนองปรือ - 
ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 

จำนวน 217,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง  5  เมตร ยาว 70  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-203 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 162 ลำดับที่ 21    
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุม้โคกกลาง หมู่ที่  
14  บ้านปรีง - หมู่ที ่ 5  บ้านแจรน 

จำนวน 417,700 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง  5  เมตร ยาว 160  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-203 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้า 148 ลำดับที่ 11 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง 

      

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางสาวอัม
รัตน์ - เส้นบ้านนายแสวง  โพธิ์มน (คุม้กลางดง) หมู่ที่ 7 บ้าน
อังกัญ 

จำนวน 206,300 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง 3  เมตร ยาว 117  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 468  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้าง
ละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขที ่ทถ 2-204 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
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หน้า 108 ลำดับที่ 10 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

    
โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินคลุกเส้นแยกนานาย
พิชัย นึกเจริญ - สุดนานางฤกษ์ เทียนชัย หมู่ที่ 8 บ้านเสกแอ 

จำนวน 37,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 400  ตารางเมตร ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า40 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อย  
-  ตามแบบ อบต.ตาอ็อง  กำหนด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 112  ลำดับที ่9 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

      

    
โครงการปรับปรุงถนนดินจากนานายทวน  บุญคำ  เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท  หมู่ที ่ 11  บ้านโนนจิก 

จำนวน 170,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ถนน
กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตรหรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,800  ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบ อบต.ตาอ็อง  กำหนด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
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หนา้ 131 ลำดับที่ 2 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

    
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกสี่แยกนานายเอียง  
พิมพ์จันทร์ - นานายหวน  บุญยงค์ หมู่ที่ 1  บ้านตาอ็อง 

จำนวน 85,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ถนน
กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตรหรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900  ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย
และติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังดำเนินการจนแล้ว
เสร็จ 
-  ตามแบบท่ี อบต.ตาอ็อง  กำหนด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้า 72  ลำดับที่ 16 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

      

    
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้นนานายเลิศ - ป่า
คล็อง  หมู่ที่  12  บ้านใต้ฆ้อง 

จำนวน 298,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ถนน
กว้าง 3 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 280 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ย
ปรับแต่งเรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบ อบต.ตาอ็อง  กำหนด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
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หน้า  135 ลำดับที่ 1 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

    
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้นบ้านนางเบย  
สุมทอง - แยกป่าช้า  บ้านอังกัญ  หมู่ที ่ 7 

จำนวน 283,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ถนน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,000  ตารางเมตร ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อย  
-  ตามแบบ อบต.ตาอ็อง 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้า 106  ลำดับที่ 4  
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

      

    
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้นบ้านนายคช  
ไชยหาญ-เส้นบ้านนายจำเริญ  พิมพ์จันทร์  หมู่ที ่ 1 

จำนวน 170,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ถนน
กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,800  ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบท่ี อบต.ตาอ็อง  กำหนด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
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หน้า 69  ลำดับที่  4 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

    
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเส้นบ้านนายจำเริญ - 
สถานีสูบน้ำบ้านจังเอิญโค หมู่ที่ 1 บ้านตาอ็อง 

จำนวน 189,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ยน 0.10 เมตรหรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,000  ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
-  ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า  69  ลำดับที ่5   
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง 

      

    
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเส้นบ้านนายเล่า หาญยิ่ง  
เชื่อมถนนลาดยางบ้านแสงทรัพย์  หมู่ที ่ 11  บ้านโนนจิก 

จำนวน 198,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  ถนน
กว้าง  3  เมตร  ยาว 700  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  
 พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย   
-ตามแบบ อบต.ตาอ็อง  กำหนด   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
หน้า 132  ลำดับที่  5   
-ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้าง 
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โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายปด  สังข์ลาย - บ้าน
นางทุกข ์ หมู่ที่  10 

จำนวน 485,300 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล.  0.40x1.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร พร้อมวางบ่อพัก พร้อมเกลี่ยตกแต่งและ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้เรียบร้อย 
-  ตามแบบ อบต.กำหนด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
จนถึงฉบับปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้า 180 ลำดับที่ 62 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 

      

    
โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านนายเรียน  หมู่ที ่ 13  บ้านแสง
ทรัพย์ 

จำนวน 230,800 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40x1.00 เมตร  
ยาว 90 เมตร พร้อมวางบ่อพักขนาดตามแบบ  
อบต.ตาอ็อง กำหนดพร้อมเกลี่ยตกแต่งและติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้เรียบร้อย 
- ตามแบบ อบต.ตาอ็อง กำหนด 
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้า 169  ลำดับที่ 20 

      

    
โครงกาวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนางรอบ  นามวัฒน์ - เส้น
บ้านนายคราว  กองศิร ิ หมู่ที่  13  บ้านแสงทรัพย์ 

จำนวน 394,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล.  0.40x1.00 เมตร
ยาว 200 เมตร พร้อมวางบ่อพัก พร้อมเกลี่ยตกแต่งและ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้เรียบร้อย 
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- ตามแบบ อบต.ตาอ็อง กำหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน   
-  เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน้า 168 ลำดับที่ 22 
-  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง 

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 739,560 บาท 

  งบบุคลากร รวม 329,760 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 329,760 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 329,760 บาท 

      

  

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเดือน  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ปรับปรุง
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ตำบล  พ.ศ. 2545  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน  ตามท่ีปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี   
(พ.ศ. 2564-2566)  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน  12  เดือน  ได้แก่ ตำแหน่ง  ดังนี้ 
-นักวิชาการเกษตร 

      

  งบดำเนินงาน รวม 409,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 89,800 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  สำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล  ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ .ศ. 2551  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน   
- ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 29,800 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตำบลผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2549   
ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

      

   ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (โค-กระบือ) 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ (โค-กระบือ)  เช่น  ค่าอาหารและน้ำ
ด่ืม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)    
หน้า 264 ลำดับที่  2 
-ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

      

    โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักในโรงเรือน จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูก
พืชผักในโรงเรือน  เช่น  ค่าอาหารและน้ำด่ืม  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
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ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
เพ่ิมเติมฉบับที ่1 หน้า 33 

    
โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร 

จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน/ส่งเสริมศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  เช่น  ค่าอาหารและ
น้ำดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 หน้า  2 ลำดับที่ 2 
-ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

      

    
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริม
การเกษตรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เช่น  ค่าอาหารและน้ำดื่ม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ   
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 2 ลำดับที ่1 
-ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

      

 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 100,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท 



เทศบัญญตัิ/ข้อบัญญัติ อ.เมืองสุรนิทร์ 
อนุมัติแล้วเมื่อ 22 ก.ย.2565  หน้า  162 

   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าสาธารณประโยชน์
ตำบลตาอ็อง  ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรป่าสาธารณประโยชน์ตำบลตาอ็อง  เช่น   

 ค่าอาหารและน้ำดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
 ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
 เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้า 32 ลำดับที่ 2 
-ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                        

              

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

          แผนงาน   

  งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย       

          

              

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

100,000                   100,000 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000                   5,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 16,700,000                   16,700,000 

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,000,000                   5,000,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 120,000                   120,000 

เงินสำรองจ่าย 931,671                   931,671 

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน                       

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

554,666                   554,666 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาอ็อง 

200,000                   200,000 

งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/
รองนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  532,080                 532,080 

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
นายก/รองนายก 

  45,600                 45,600 
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

  45,600                 45,600 

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตร ีนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

  90,720                 90,720 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชกิสภา/
เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1,614,120                 1,614,120 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

  6,056,680 329,760 2,371,092 391,320 1,071,000     1,212,000 329,760 11,761,612 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 

  89,200                 89,200 

เงินประจำตำแหน่ง   210,000   42,000   42,000     42,000   336,000 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   764,000   711,552   212,000     592,000   2,279,552 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

  44,000   120,000         36,000   200,000 

เงินวิทยฐานะ       126,000             126,000 

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  552,000 200,000 265,000 120,000 150,000     150,000   1,437,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

  105,000   10,000   5,000     10,000   130,000 

ค่าเช่าบ้าน   432,000 120,000 48,000   84,000     50,000 60,000 794,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                       
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

  40,000 16,000 64,400         30,000 29,800 180,200 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                       

ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน   50,000                 50,000 

ค่าจ้างเหมาบริการ   135,000   90,000 65,000 25,000     100,000   415,000 

ค่าจ้างเหมาบริการทำความ
สะอาดอาคารที่ทำการ อบต.
ตาอ็อง 

  102,000                 102,000 

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน
ขับรถยนต ์

  120,000                 120,000 

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย อบต.ตาออ็ง 

  200,000                 200,000 

ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ
แนวเขตที่สาธารณประโยชน ์

  200,000                 200,000 

โครงการสำรวจและประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

  30,000                 30,000 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรอง
และพิธกีาร 

  60,000       9,000         69,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

                      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

  280,000 100,000 50,000   40,000         470,000 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   50,000                 50,000 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   290,000 100,000 50,000         60,000   500,000 
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โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

  210,000                 210,000 

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ความโปร่งใส 

  30,000                 30,000 

โครงการรับเสด็จ   150,000                 150,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   220,000   30,000   50,000     120,000   420,000 

โครงการช่วยเหลือเยยีวยา
ประชาชนด้านสาธารณภยั 

    300,000               300,000 

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภยั
พิบัติ หลักสูตรทบทวน 

    100,000               100,000 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
และฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

    60,000               60,000 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

    30,000               30,000 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

    30,000               30,000 

โครงการอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 

    30,000               30,000 

โครงการจ้างเหมาบริการทำ
ความสะอาดอาคารสถานที่
และงานอื่นๆทั่วไป 

      216,000             216,000 
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โครงการส่งเสริมทักษะสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

      30,000             30,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

      1,156,375             1,156,375 

โครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชพี กูภ้ัย)
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็
อง 

        540,000           540,000 

ค่าลงทะเบียนในฝึกอบรม           50,000         50,000 

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

          300,000         300,000 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง 

            40,000       40,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ
ตำบลตาอ็อง 

            60,000       60,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแกนนำสตรีตำบล
ตาอ็อง 

            40,000       40,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้นำชุมชน/กลุ่ม/
องค์กร 

            500,000       500,000 

โครงการหมู่บ้านสะอาด  
ธรรมชาติสวยงาม 

            70,000       70,000 

โครงการส่งเสริมประเพณีแซน
โฎนตา 

              20,000     20,000 
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

              400,000     400,000 

โครงการส่งเสริมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

              20,000     20,000 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

              30,000     30,000 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัร และนอก
ราชอาณาจกัร 

                60,000   60,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการปศุสัตว์แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 
(โค-กระบือ) 

                  60,000 60,000 

โครงการส่งเสริมอาชีพปลูก
พืชผักในโรงเรือน 

                  100,000 100,000 

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

                  80,000 80,000 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
เกษตรกรภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

                  80,000 80,000 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรปา่
สาธารณประโยชน์ตำบลตาอ็
อง  ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ ฯ 

                  100,000 100,000 
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ค่าวัสด ุ

วัสดุสำนักงาน   210,000   50,000   40,000     50,000   350,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ   50,000   60,000   6,000     100,000   216,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว   50,000   1,822,904   20,000         1,892,904 

วัสดุก่อสร้าง   50,000   60,000   15,000     200,000   325,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   100,000   20,000         50,000   170,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   200,000     50,000       100,000   350,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์   80,000   30,000   50,000     20,000   180,000 

วัสดุเครื่องแต่งกาย     100,000               100,000 

วัสดุการเกษตร       50,000   5,000         55,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่       30,000   4,000     20,000   54,000 

วัสดุการศึกษา       100,000             100,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง       20,000             20,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

        240,000           240,000 

วัสดุกีฬา               50,000     50,000 

ค่าสาธารณปูโภค 

ค่าไฟฟ้า   300,000   140,000         220,000   660,000 

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   15,000   10,000             25,000 

ค่าบริการโทรศัพท ์   13,000                 13,000 

ค่าบริการไปรษณีย ์   40,000                 40,000 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

  150,000   36,000             186,000 

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

  10,000                 10,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน                       

จัดซื้อตู้เหล็กบานเล่ือน 2 
บานเปิด-ปิด เล่ือนกระจก 

  26,400                 26,400 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

                      

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับประมวลผล แบบที ่1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว ) 

  29,500                 29,500 

ครุภัณฑ์การเกษตร                       

จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ       8,000             8,000 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       

จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม       20,000             20,000 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

                      

จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า 
(เครื่อง AED ) 

        80,000           80,000 

จัดซื้อรถเข็นผู้ป่วย         40,000           40,000 

จัดซื้อโต๊ะพับคร่ึง
อเนกประสงค์ 

          80,000         80,000 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล 1 เครื่อง 

          16,000         16,000 

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart  Card  
Reader) 

          1,400         1,400 

จัดซื้อตู้เหล็กบานเล่ือน  2  
บาน เปิด-ปิด เล่ือนกระจก 

                8,200   8,200 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                       
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ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
พร้อมวางระบบประปา 

      20,000             20,000 

ค่าชดเชยผลอาสิน                       

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) 

                100,000   100,000 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                       

โครงการก่อสร้าง  คสล.เส้น
บ้านนายชาตรี  วิชัยรัมย์  หมู่
ที่ 5  ถึงสามแยกไปคุ้มโคก
กลาง  หมู่ที ่ 14 บา้นปรีง  
หมู่ที่  5  บ้านแจรน 

                471,700   471,700 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
เส้นบ้านนายประนอม  แยบด ี 
หมู่ที่  15  บ้านแสงตะวัน 

                297,100   297,100 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
เส้นแยกบ้านนายเทียม   ยิ่ง
ทุนดี - คุ้มโคกกลาง  หมู่ที่  2 
บ้านจังเอิญโค 

                472,700   472,700 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สามแยกทางเข้าโรงเรียนบ้าน
แจรน หมู่ที่ 5 บ้านแจรน 

                68,400   68,400 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านนางสำเร็จ ทุนนาม 
(คุ้มหนองบัวแดง) หมู่ที่ 3 
บ้านยาง 

                225,900   225,900 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านนายเสมียด  ประดับ - 

                472,700   472,700 
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ถนนลาดยางวัดจันรม  หมู่ที ่ 
3  บ้านยาง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ข้างโรงเรียนบ้านจันรม  หมู่ที่  
4  บ้านจันรม 

                464,700   464,700 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
คุ้มโคกเห็ด ซอยนางพรมริน 
รัจกก หมู่ที่ 16 บา้นผักไหม 

                297,600   297,600 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยนางสมจิตร  นิลแก้ว  หมู่
ที่  15  บา้นแสงตะวัน 

                184,500   184,500 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นข้างบ้านนายปยิวัฒน-์เส้น
บ้านนายกิมเอียว หมู่ที่ 9 บา้น
กาเกาะ 

                413,700   413,700 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นนานางศรี  สำอางค์ - นา
นายสวัสดิ์  หมู่ที ่8 บ้านเสก
แอ 

                469,100   469,100 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นบ้านนางบังอร  ดาทอง - 
เส้นบ้านนายวิพัฒน์  นิตรลาภ 

                370,900   370,900 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นบ้านนายประวิทย ์ มะลกิา 
- เส้นบ้านนายยันต ์

                114,700   114,700 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นบ้านนายลวย  กองศิริ - 

                116,500   116,500 
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บ้านนางตน  สภุิษะ  หมู่ที ่ 6  
บ้านปราสาท 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นบ้านนายสุเทียน  หมู่ที ่12  
บ้านใต้ฆ้อง - สามแยกบา้นแจ
รน หมู่ที่ 5 

                177,500   177,500 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นแยกศาลาคุ้มหนองปรือ - 
ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 

                217,600   217,600 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มโคก
กลาง หมู่ที่  14  บา้นปรีง - 
หมู่ที่  5  บ้านแจรน 

                417,700   417,700 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้าน
นางสาวอัมรัตน์ - เส้นบ้าน
นายแสวง  โพธิ์มน (คุ้มกลาง
ดง) หมู่ที่ 7 บ้านอังกัญ 

                206,300   206,300 

โครงการปรับปรุงถนนดิน 
พร้อมลงหินคลุกเส้นแยกนา
นายพิชยั นึกเจริญ - สุดนา
นางฤกษ์ เทียนชยั หมู่ที่ 8 
บ้านเสกแอ 

                37,000   37,000 

โครงการปรับปรุงถนนดินจาก
นานายทวน  บุญคำ  เช่ือมต่อ 
หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท  หมู่ที ่ 
11  บ้านโนนจิก 

                170,000   170,000 
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โครงการปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกสี่แยกนานาย
เอียง  พิมพจ์ันทร์ - นานาย
หวน  บุญยงค์ หมู่ที ่1  บ้าน
ตาอ็อง 

                85,000   85,000 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกเส้นนานาย
เลิศ - ป่าคล็อง  หมู่ที่  12  
บ้านใต้ฆ้อง 

                298,000   298,000 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกเส้นบ้านนาง
เบย  สุมทอง - แยกป่าช้า  
บ้านอังกัญ  หมู่ที่  7 

                283,000   283,000 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกเส้นบ้าน
นายคช  ไชยหาญ-เส้นบ้าน
นายจำเริญ  พิมพ์จันทร์  หมู่ที่  
1 

                170,000   170,000 

โครงการปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุกเส้นบ้านนายจำเริญ - 
สถานีสูบน้ำบา้นจังเอิญโค หมู่
ที่ 1 บ้านตาอ็อง 

                189,000   189,000 

โครงการปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุกเส้นบ้านนายเล่า หาญ
ยิ่ง  เช่ือมถนนลาดยางบ้าน
แสงทรัพย์  หมู่ที ่ 11  บ้าน
โนนจิก 

                198,000   198,000 



เทศบัญญตัิ/ข้อบัญญัติ อ.เมืองสุรนิทร์ 
อนุมัติแล้วเมื่อ 22 ก.ย.2565  หน้า  176 

โครงการวางท่อระบายน้ำจาก
บ้านนายปด  สังข์ลาย - บา้น
นางทุกข์  หมู่ที่  10 

                485,300   485,300 

โครงการวางท่อระบายน้ำบ้าน
นายเรียน  หมู่ที่  13  บา้น
แสงทรัพย์ 

                230,800   230,800 

โครงกาวางท่อระบายนำ้เส้น
บ้านนางรอบ  นามวัฒน์ - 
เส้นบ้านนายคราว  กองศิริ  
หมู่ที่  13  บ้านแสงทรัพย ์

                394,600   394,600 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       

ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

      3,846,000             3,846,000 

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                       

เงินอุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

        320,000           320,000 

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล                       

โครงการขอรับเงินอุดหนุนใน
การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่
ประสบความทุกข์ยาก
เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส 
ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย ประจำปี 2566  
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ 

          10,000         10,000 

รวม 23,611,337 14,071,900 1,515,760 11,703,323 1,846,320 2,285,400 710,000 520,000 11,330,200 839,560 68,433,800 
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