
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ
อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 35,712.84 205,000.00 205,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

100,155.00 32,000.00 32,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 123,973.19 120,000.00 120,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 153,516.00 20,000.00 20,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 413,357.03 377,000.00 377,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,737,050.75 14,623,000.00 14,623,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,737,050.75 14,623,000.00 14,623,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 17,315,487.00 19,000,000.00 19,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

17,315,487.00 19,000,000.00 19,000,000.00

รวม 32,465,894.78 34,000,000.00 34,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ
อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,883,321.40 10,911,600.00 11,604,380.00

งบบุคลากร 10,907,296.00 13,003,620.00 13,302,080.00

งบดําเนินงาน 3,828,549.14 4,909,844.00 4,873,548.00

งบลงทุน 1,451,567.71 3,194,936.00 2,183,992.00

งบเงินอุดหนุน 2,002,806.00 1,980,000.00 2,036,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 28,073,540.25 34,000,000.00 34,000,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ

อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 205,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 200,000 บาท

-ตั้งไวใกลเคียงกับทะเบียนผูอยูในขายที่ตองชําระภาษี

ภาษีป้าย จํานวน 5,000 บาท

-ตั้งไวใกลเคียงกับทะเบียนผูอยูในขายที่ตองชําระภาษี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 32,000 บาท
คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

-คาดวาจะไดรับคาธรรมเนียมในการรับสมัครผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่น

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

-คาดวาจะมีการขออนุญาตในการกอสราง
การขุดดิน การถมดินเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 120,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 120,000 บาท

-ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ลวงมาแลว

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 20,000 บาท

-คาดวาปนี้จะขายแบบแปลนไดมากกวาปที่ลวงมาแลว

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,623,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 400,000 บาท

-ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ลวงมาแลว
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,500,000 บาท

-ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ลวงมาแลว

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

-ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ลวงมาแลว

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท

-ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ลวงมาแลว

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,500,000 บาท

-ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ลวงมาแลว

ภาษีการพนัน จํานวน 3,000 บาท

-ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาภาคหลวงแร จํานวน 100,000 บาท

-ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ลวงมาแลว

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

-ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,000,000 บาท

-ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ลวงมาแลว

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 19,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,000,000 บาท

-คาดวาปนี้จะไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ

อําเภอบางปลามา   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,604,380 บาท
งบกลาง รวม 11,604,380 บาท

งบกลาง รวม 11,604,380 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 125,700 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สวนของนายจาง
ในอัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนรวมเงินเพิ่มตางๆ 
ของพนักงานจาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานจาง
ในอัตรารอยละ 0.20 ของคาตอบแทนรวมเงินเพิ่มตางๆ
ของพนักงานจาง
-เป็นไปตาม 1.) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
4172  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,003,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในตําบลจรเขใหญ
โดยจายเป็นขั้นบันได จํานวน 1,119 ราย ทั้งสิ้น  12 เดือน
ตามระเบียบและ หนังสั่งการดังนี้
-เป็นไปตาม  1.) ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ.2562
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548
3.) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลงวันที่  30  ตุลาคม  2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
หนาที่ 75 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,476,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการในตําบลจรเขใหญ
โดยผูพิการหรือทุพพลภาพทุกรายมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยความพิการ
รายละ 800 บาท  และ 1,000 บาท ตอเดือน จํานวน 134 ราย
ทั้งสิ้น 12 เดือน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-เป็นไปตาม 1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ.2562
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548
3.) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลงวันที่  30  ตุลาคม  2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)
หนาที่ 75 ลําดับที่ 3
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสในตําบลจรเขใหญ
จํานวน 3 ราย รายละ 500 บาท  จํานวน 12 เดือน
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-เป็นไปตาม  1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2.) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่  30  ตุลาคม  2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
หนาที่ 75 ลําดับที่  4

เงินสํารองจาย จํานวน 573,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีที่ฉุกเฉินหรือสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นหรือจําเป็นเรงดวนตามความเหมาะสม 
-เป็นไปตาม 1.) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
3.) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560       
4.) หลักเกณฑกระทรวงการคลัง การใชจายเงินทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
5.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 
เรื่อง การกําหนดรายการในงบกลาง ประเภทสํารองจาย 
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมบทกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่นประจําปี
-เป็นไปตาม 1.) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
3.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว6038
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563  เรื่อง กฎกระทรวงการหักเงินจาก
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําปี
สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ.2563  และกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จ
ดํารงชีพ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2563
4.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว.31
ลว. 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
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เงินสมทบกองทุนแมของแผนดินเพื่อสวัสดิการชุมชน
ตําบลจรขใหญ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อสมทบเงินใหกับกองทุนแมของแผนดินเพื่อสวัสดิการ
ชุมชนตําบลจรเขใหญ ตามหนังสือนี้
-เป็นไปตาม 1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
ตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่พ.ศ.2561
3.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
หนาที่ 110 ลําดับที่ 3

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น(สปสช.)

จํานวน 88,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ตําบล เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน 
ในอัตรารอยละของเงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สมทบเงินไมนอยกวารอยละ 40 กรณี
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมรวมเงินอุดหนุน 
ตั้งแต 6 ถึง 20 ลาน)
-เป็นไปตาม 1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้ง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ. 2561 
2.) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่อง 
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,109,820 บาท

งบบุคลากร รวม 5,879,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
คํานวณตั้งไว 12 เดือน ดังนี้
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 20,400 บาท ตั้งไว 244,800 บาท
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
เดือนละ 11,220 บาท ตั้งไว 269,280 บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
คํานวณตั้งไว 12 เดือน ดังนี้
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 1,750 บาท ตั้งไว 21,000 บาท
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
เดือนละ 880 บาท ตั้งไว 21,120 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล คํานวณตั้งไว 12 เดือน ดังนี้
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 1,750 บาท ตั้งไว 21,000 บาท
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
เดือนละ 880 บาท ตั้งไว 21,120 บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา 
เดือนละ 7,200 บาท ตั้งไว 86,400 บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,713,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภา คํานวณตั้งไว 12 เดือน ดังนี้
1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท ตั้งไว 134,640 บาท
2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท ตั้งไว 110,160 บาท
3) คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท
ตั้งไว 86,400 บาท
4) คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 16 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท
ตั้งไว 1,382,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,481,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,509,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัด อบต.
รองปลัด อบต. หัวหนาสํานักปลัด อบต.  นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล เจาพนักงานธุรการ จํานวน 6 อัตรา ฯลฯ
รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนระดับ
หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ฯลฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน
เงินคาตอบแทนรายเดือนตําแหนง นักบริหารงานทองถิ่น
ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) หัวหนาสํานักปลัด อบต.
(อํานวยการระดับตน) จํานวน 3 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 648,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจาง พนักงานจางทั่วไป
จํานวน 6 อัตรา ฯลฯ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงาน
จางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 2,230,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 282,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 190,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิ
ไดรับตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ
-เป็นไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงาน
สวนตําบลในสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบของ
ทางราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 736,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางบริการ จํานวน 324,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตําแหนงพนักงานขับรถ
บรรทุกน้ําเอนกประสงค จํานวน 1 คนในอัตราเดือนละ 
9,000 บาท/เดือน  เป็นเงิน 108,000 บาท และ
คาจางเหมาบริการตําแหนงพนักงานประจํารถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงคจํานวน 2 คนในอัตราเดือนละ 9,000 บาท/
เดือนเป็นเงิน 216,000 บาท
-เป็นไปตาม 1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/
ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงิน
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คาเชา จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 
เดือนละ 3,500 บาท
-เป็นไปตาม 1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/
ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงิน
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาที่ดิน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาเชาที่ดินใหกับวัดจระเขใหญ เพื่อใชในการ
ปฎิบัติงาน เก็บเอกสารหรือพัสดุตางๆ
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 
1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการแยกเป็น
1.ประเภทคารับรอง จํานวน 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาอาหาร
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือคาใชจายอื่น
ที่จําเป็นตองจายเกี่ยวกับการรับรองการตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม
หรือทัศนะศึกษาดูงาน
2.ประเภทคาเลี้ยงรับรอง จํานวน 5,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
-เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินคดี คาเย็บหนังสือ 
เขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ  
คาเบี้ยประกัน
-เป็นไปตาม 1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/
ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541เรื่อง การเบิกจายเงิน
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาบริกรจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมการใชสนามบิน ของพนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง ลูกจาง คณะผูบริหาร และสมาชิกฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่สวนทองถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด รวมทั้งคาใชจายในการประชาสัมพันธ
การรณรงคใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ
และหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงฐานะการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตาม 1.)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
2.)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง
งบประมาณ เพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ลูกจาง คณะผูบริหาร
และสมาชิกฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ รวม 615,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นตองใชวัสดุ
สํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว แฟ้ม
โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ
-เป็นไปตาม 1.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคง
สภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรรวมถึงคาใชจาย
ที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน
-เป็นไปตาม 1.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
2.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด
เขง ผาปูโต๊ะ จานรอง ถวยชาม แกวน้ํา กระจกเงา น้ําดื่ม ฯลฯ
ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไมคงสภาพเดิมหรือสิ่งของมีลักษณะคงทนถาวรรวมถึง
คาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง
-เป็นไปตาม 1.)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
2.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่ใชในการปฏิบัติ
งานของ อบต.จรเขใหญ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน
สายไมค เพลา หัวเทียน กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต
คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน ฯลฯ
-เป็นไปตาม 1.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
2.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชในการ
ปฏิบัติงานของอบต. ใชสําหรับรถยนตสวนราชการ
เครื่องตัดหญา หรือเครื่องมืออื่นๆ แยกเป็น วัสดุสิ้นเปลือง
เชน แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ฯลฯ
-เป็นไปตาม 1.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
2.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการเกษตร
ตางๆ เชน สายยางรดน้ํา ปุ๋ย สารกําจัดวัชพืช ฯลฯ
-เป็นไปตาม  พรบ.วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันที่พิมพ : 19/4/2565  13:44:45 หนา : 13/40



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
เมนบอรด เม็มโมรี่ ปริ้นเตอร จอมอนิเตอร อุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง
กับคอมพิวเตอร ฯลฯ
-เป็นไปตาม 1.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ดวนมากที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 596,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าของสํานักงานอบต.จรเขใหญ 
และสถานที่อยูในความดูแลของ อบต. รวมถึงคาใชจาย
ที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ฯลฯ
-เป็นไปตาม 1.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชโทรศัพท
เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข คาบํารุงรักษาคูสาย
คาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ ฯลฯ
-เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการระบบอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง อินเตอรเน็ตตําบล คาปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต
คาเชาพื้นที่เว็บไซต ฯลฯ
-เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบลจรเขใหญ  www.jorakheyai.go.th
ระบบ CLOUD, HOSTING ฯลฯ
-เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 377,640 บาท
งบบุคลากร รวม 362,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 362,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 362,640 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิเคราะห
นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา ฯลฯ รวมถึงเงินปรับปรุงเงิน
เดือนเมื่อมีการเลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ฯลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่สวนทองถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557

งานบริหารงานคลัง รวม 1,808,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,385,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,385,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,049,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล รวมถึงเงินปรับปรุง
เงินเดือน เมื่อมีการเลื่อนระดับหรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 
สําหรับ ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 
จํานวน 1 อัตรา เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา 
และนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา รวมเป็น 3 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง สําหรับ ผูอํานวยการ
กองคลัง จํานวน 1 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 282,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจาง สําหรับ 
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป 
ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา รวมเป็น 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จางทั่วไป จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 273,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 103,300 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ซื้อหรือจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางที่
ปรึกษา คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออก
แบบหรือควบคุมงานกอสราง คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา
ความเสียหาย ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว2850  ลงวันที่ 12 กันยายน 2564 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 23,300 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงาน
สวนตําบลซึ่งมีสิทธิไดรบตามระเบียบของทางราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหาร 
และสมาชิกสภา ฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมหลักสูตรตาง ๆ 
สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหาร 
และสมาชิกสภา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 สวนที่ 3
การบํารุงรักษา การตรวจสอบ ขอ 212

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณียโทรเลข เชน คาฝากสงไปรษณีย
โทรเลข คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอากร
คาเชาตูไปรษณีย เป็นตน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ–รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 สวนที่ 3 การบํารุงรักษา
การตรวจสอบ ขอ 212

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักตรวจสอบ
ภายใน จํานวน 1 อัตรา ฯลฯ รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน เมื่อมี
การเลื่อนระดับหรือเลื่อนเงินเดือนประจําปี

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,384,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,364,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,364,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 722,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวย
การกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา) จํานวน 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา
จํานวน 1 อัตรา รวมเป็น 2 อัตรา รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน
เมื่อมีการเลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงาน
จางทั่วไป ฯลฯ จํานวน 5 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,196,108 บาท
งบบุคลากร รวม 1,596,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,596,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,092,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนง ครู จํานวน 3 อัตรา รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน
เมื่อมีการเลื่อนระดับ หรือเลื่อนเงินเดือนประจําปี

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ตําแหนง ครูชํานาญการ
จํานวน 2 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 420,960 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) จํานวน 2 อัตรา
รวมเป็น 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,583,148 บาท
ค่าใช้สอย รวม 485,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
ศึกษา)

จํานวน 45,200 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3 - 5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลจรเขใหญ ทั้ง 2 แหง จํานวน 40 คน ดังนี้
1. คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
เป็นเงิน  8,000 บาท
2. คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
เป็นเงิน 8,000 บาท
3. คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
เป็นเงิน 12,000 บาท
4. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
เป็นเงิน 17,200 บาท
-เป็นไปตาม 1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
3.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หนาที่ 66 ลําดับที่ 18
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) จํานวน 102,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เชน คาวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและ
เครื่องเลนพัฒนาการ ฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ ทั้ง 2 แหง
อัตราคนละ 1,700 บาท (สําหรับเด็กปฐมวัย 2 - 5 ปี)
จํานวน 60 คน
-เป็นไปตาม 1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
3.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หนาที่ 72 ลําดับที่ 29

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จํานวน 308,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําอาหารกลางวันใหกับเด็กปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ
ทั้ง 2 แหง จํานวน 245 วัน วันละ 21 บาท จํานวน 60 คน
-เป็นไปตาม 1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
3.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 71 ลําดับที่ 28
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ค่าวัสดุ รวม 1,054,748 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,054,748 บาท

-เพื่อจาย 1.) เป็นคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง 
ไมกวาด เขง ผาปูโต๊ะ จานรอง ถวยชาม กระจกเงา แกวน้ํา 
สบู ผงซักฟอก ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ เมื่อใชแลวยอมหมดไป
แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทน
ถาวร รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน
2.) เพื่อเป็นคาจัดหาอาหารเสริม (นม)
อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน รวม 260 วัน ใหกับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ
และเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลจรเขใหญ จํานวน 540 คน ดังนี้
1.เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลจรเขใหญ จํานวน 60 คน
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจรเขใหญ
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานศาลาทาทราย
2.เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลจรเขใหญ จํานวน 480 คน
-โรงเรียนบานโพธิ์ศรี
-โรงเรียนวัดจระเขใหญ
-โรงเรียนวัดศาลาทาทราย
-โรงเรียนวัดลําบัว
-เป็นไปตาม 1.) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
2.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/
ว4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
3.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 66 ลําดับที่ 17
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 42,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ศาลาทาทราย รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน
เชน คาบริการ คาภาษี เป็นตน
-เป็นไปตาม 1.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
2.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
4.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ศาลาทาทราย รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน
เชน คาบริการ คาภาษี เป็นตน
-เป็นไปตาม 1.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
2.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
4.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,016,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,016,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ จํานวน 2,016,000 บาท

-เพื่อสนับสนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
อัตราคนละ 21 บาท/วัน รวม 200 วัน ใหกับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
ทั้ง 4 แหง จํานวน 480 คน ดังนี้
-โรงเรียนบานโพธิ์ศรี
-โรงเรียนวัดจระเขใหญ
-โรงเรียนวัดศาลาทาทราย
-โรงเรียนวัดลําบัว
-เป็นไปตาม 1.) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
2.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
3.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หนาที่ 108 ลําดับที่ 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,011,160 บาท

งบบุคลากร รวม 755,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 755,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 593,160 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงาน สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม) จํานวน 1 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา รวมเป็น 2 อัตรา ฯลฯ รวมถึงเงินปรับปรุง
เงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม) จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา ฯลฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 256,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา
ที่เสียไปใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ผูปฏิบัติหนาที่
ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตําบล
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0819.2/ว2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อเป็นคาใชจายใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปรกครองสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงาน
สวนตําบลซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 128,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางบริการ จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตําแหนงผูชวยนักจัดการ
งานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 9,000
ตอเดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
-เป็นไปตาม 1.)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงิน
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

วันที่พิมพ : 19/4/2565  13:44:45 หนา : 28/40



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 118,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 118,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 93,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย  ดร.สมเด็จเจาฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัคซีน พรอมวัสดุอุปกรณ ในการฉีด
สุนัขและแมว ตามโครงการฯ
-เป็นไปตาม 1.) พรบ.โรคติดตอ พ.ศ. 2523
2.) พรบ.โรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535
3.) พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
เรื่อง นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา
สําหรับสัตว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0819.3/ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
เรื่อง ประกาศกําหนดเขตทองที่ทําการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบาใหแกสัตวควบคุม โดยไมเสียคาธรรมเนียม
7.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบาใหแกสุนัข และแมวตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
แกไขครั้งที่ 1/2563 หนาที่ 2 ลําดับที่ 2
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 58,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ
เชน คาทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย คาน้ํายาพนหมอกควัน
คาป้าย คาวัสดุเชื้อเพลิง คาอาหารและเครื่องดื่ม
-เป็นไปตาม 1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการ
จัดงานตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ 3722
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจ
เกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3.) กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 1891.3/ ว 3362
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เรื่อง การดําเนินงานป้องกัน
และความคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก
4.) พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หนาที่ 73 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อใชวัสดุหรือจัดหาครุภัณฑที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อาทิ ถุงมือยางหรือหนัง
ผาปิดปาก-ปิดจมูก หรือเครื่องวัดความดัน
-เป็นไปตาม 1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น ขององคกรปรกครองสวนทองถิ่น
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคท 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 531,080 บาท

งบบุคลากร รวม 508,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 508,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 214,560 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง
นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา ฯลฯ รวมถึงเงินปรับปรุง
เงินเดือน เมื่อมีการเลื่อนระดับหรือเลื่อนเงินเดือนประจําปี

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 293,520 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 23,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงาน
สวนตําบลในสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบ
ของทางราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมการใชสนามบิน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่สวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการแขงขันเรือยาวประเพณี อําเภอบางปลามา จังหวัด
สุพรรณบุรี

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานแขงขันเรือยาวประเพณี
ครั้งที่ 18 ประจําปี 2564 อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
-เป็นไปตาม 1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
3.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หนาที่ 109 ลําดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 739,920 บาท

งบบุคลากร รวม 525,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 525,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 483,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง
ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) จํานวน 1 อัตรา
รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน เมื่อมีการเลื่อนระดับหรือ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ฯลฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง) จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 214,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงาน
สวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบของทางราชการ
-เป็นไปตาม 1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คามัดจํารังวัด
ที่ดินสาธารณะประโยชน และคาจางเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาออกแบบ คารับรองแบบ ฯลฯ
-เป็นไปตาม 1.) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและ
คุมครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553
4.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน
-เป็นไปตาม 1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
-เป็นไปตาม 1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

งานก่อสร้าง รวม 2,713,872 บาท
งบบุคลากร รวม 569,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 569,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 329,880 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง นายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา
รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน เมื่อมีการเลื่อน
ระดับหรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ฯลฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา ฯลฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ฯลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน
-เป็นไปตาม 1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
-เป็นไปตาม 1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต
จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไม สี ตะปู เหล็กเสน ยางมะตอย
และวัสดุอื่น ที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตาม 1.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท รายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 2,033,992 บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,033,992 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลาเซลล (พลังงานแสง
อาทิตย) หมู 1

จํานวน 417,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบ
โซลาเซลล (พลังงานแสงอาทิตย) หมู 1 ปริมาณงาน
ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลาเซลล
-แผงโซลาเซลล ขนาด 40 w. Mono Crytaline silicon
-โคมไฟฟ้าสองสวาง รูปทรงแบบหลอดไฟฟ้า
ฟลูออเรสเซนต ขนาด 18 วัตต พรอมขากิ่งยึดเสา
ภายในโคมมีหลอด LED Ultra Bright สี Warm white
ไมนอยกวา 400 LED
-ชุดควบคุมเก็บในตูเหล็กกันน้ํามีหลังคา
โปรแกรมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ
-แบตเตอรี่ Lead acid ขนาด 12v/21Ah
-เสาเหล็กขนาด 3 นิ้ว ชุบกัลป์วาไนท ความสูง 5 เมตร
หมู 1 จํานวน 12 จุด
1. บานนางสาวอํานวย ทรงวินัย 1 จุด
2. บานนางกนกพร ใจกําแหง 1 จุด
3. บานนางสาวสาคร คณาภรณ 1 จุด
4. บานนางอารี ลมลอย 1 จุด
5. บานนายอาทร ทองธรรมชาติ 1 จุด
6. บานนายประหยัด คําแดง 1 จุด
7. บานนางสะเกษ พรหมจําปา 1 จุด 
8. บานนางสมใจ หอมจันทร 1 จุด
9. บานนางวิมล เชื้อชื่น 1 จุด
10. บานนางกิ่งแกว จุลโพธิ์  1 จุด
11. บานนายกฤษณะ หอมจันทร 1 จุด
12. บานนายมนตรี ทองธรรมชาติ 1 จุด
-เป็นไปตาม  1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา
164 ลําดับที่ 43
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1,600,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน การปรับปรุงซอมแซม
ถนน คสล./ ถนนลาดยาง/ ถนนลูกรัง และระบบประปา 
ที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล  
-เป็นไปตาม 1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม 
ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552
2.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาk) (คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 16,692 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาk)
(คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ)
ในกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญา
เมื่อคา k ตามสูตร สําหรับงานกอสรางนั้นๆ ในเดือน
ที่สงมอบงาน มีคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดือนที่เปิดซอง
มากกวา 4 % ขึ้นไป
-เป็นไปตาม 1.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
2.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภท รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ ฯในพื้นที่ตําบล
จรเขใหญ เชน คาป้ายโครงการ คาจางเหมาแรงงาน  
คาอาหาร เครื่องดื่ม เป็นตน
-เป็นไปตาม 1.) พรบ. วาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หนา 103 ลําดับที่ 1
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