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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดจอกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,043,976.96 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 33,442,822.13 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,480,113.06 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
37,762.78 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 69,774.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

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

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 39,420,625.63 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 81,922.34 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 32,131.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 126,210.19 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน -17,905.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,202.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,312,656.42 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 20,884,408.18 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 126,936.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 31,034,087.57 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 10,373,349.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,321,049.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,097,685.40 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,411,850.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,830,154.17 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 126,936.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,978,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 81,922.34 532,000.00 560,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

32,131.50 119,700.00 58,300.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 126,210.19 215,000.00 133,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด -17,905.00 1,500.00 1,200.00

หมวดรายได้จากทุน 1,202.00 5,000.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 223,561.03 873,200.00 755,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,312,656.42 17,892,500.00 18,430,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,312,656.42 17,892,500.00 18,430,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 20,884,408.18 17,500,500.00 20,512,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,884,408.18 17,500,500.00 20,512,000.00

รวม 39,420,625.63 36,266,200.00 39,697,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,373,349.00 11,452,714.00 11,631,500.00

งบบุคลากร 12,321,049.00 13,875,786.00 14,166,892.00

งบดําเนินงาน 4,097,685.40 6,187,800.00 7,857,108.00

งบลงทุน 2,411,850.00 2,789,900.00 4,069,500.00

งบเงินอุดหนุน 1,830,154.17 1,960,000.00 1,972,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 31,034,087.57 36,266,200.00 39,697,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลกุดจอก

อําเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,953,004

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 415,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,484,476

แผนงานสาธารณสุข 1,089,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,109,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 330,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,242,000

แผนงานการเกษตร 301,640

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,631,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,697,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก

อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,631,500 11,631,500
    งบกลาง 11,631,500 11,631,500

หน้า : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,559,560 390,000 1,768,124 409,320 8,127,004
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,107,720 0 0 0 2,107,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,451,840 390,000 1,768,124 409,320 6,019,284

งบดําเนินงาน 1,780,000 120,000 789,000 30,000 2,719,000
    คาตอบแทน 310,000 80,000 352,000 15,000 757,000

    คาใช้สอย 850,000 40,000 370,000 15,000 1,275,000

    คาวัสดุ 432,000 0 55,000 0 487,000

    คาสาธารณูปโภค 188,000 0 12,000 0 200,000

งบลงทุน 50,000 0 17,000 20,000 87,000
    คาครุภัณฑ 50,000 0 17,000 20,000 87,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000

รวม 7,409,560 510,000 2,574,124 459,320 10,953,004

หน้า : 2/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 150,000 150,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 150,000 150,000

งบดําเนินงาน 265,000 265,000
    คาตอบแทน 50,000 50,000

    คาใช้สอย 195,000 195,000

    คาวัสดุ 20,000 20,000

รวม 415,000 415,000

หน้า : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 930,000 2,339,368 3,269,368
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 930,000 2,339,368 3,269,368

งบดําเนินงาน 343,000 2,350,108 2,693,108
    คาตอบแทน 175,000 0 175,000

    คาใช้สอย 138,000 1,294,400 1,432,400

    คาวัสดุ 30,000 970,708 1,000,708

    คาสาธารณูปโภค 0 85,000 85,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,522,000 1,522,000
    เงินอุดหนุน 0 1,522,000 1,522,000

รวม 1,273,000 6,211,476 7,484,476

หน้า : 4/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 372,000 0 372,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 372,000 0 372,000

งบดําเนินงาน 160,000 200,000 360,000
    คาตอบแทน 40,000 0 40,000

    คาใช้สอย 70,000 200,000 270,000

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

งบลงทุน 77,500 0 77,500
    คาครุภัณฑ 77,500 0 77,500

งบเงินอุดหนุน 0 280,000 280,000
    เงินอุดหนุน 0 280,000 280,000

รวม 609,500 480,000 1,089,500

หน้า : 5/9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 839,880 0 839,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 839,880 0 839,880

งบดําเนินงาน 200,000 70,000 270,000
    คาตอบแทน 140,000 0 140,000

    คาใช้สอย 45,000 70,000 115,000

    คาวัสดุ 15,000 0 15,000

รวม 1,039,880 70,000 1,109,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    คาใช้สอย 20,000 20,000

งบลงทุน 120,000 120,000
    คาครุภัณฑ 120,000 120,000

รวม 140,000 140,000

หน้า : 6/9
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 160,000 170,000 330,000
    คาใช้สอย 160,000 170,000 330,000

รวม 160,000 170,000 330,000

หน้า : 7/9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,214,000 0 1,214,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,214,000 0 1,214,000

งบดําเนินงาน 1,090,000 30,000 1,120,000
    คาตอบแทน 213,000 10,000 223,000

    คาใช้สอย 737,000 20,000 757,000

    คาวัสดุ 140,000 0 140,000

งบลงทุน 18,000 3,740,000 3,758,000
    คาครุภัณฑ 18,000 0 18,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 3,740,000 3,740,000

งบเงินอุดหนุน 150,000 0 150,000
    เงินอุดหนุน 150,000 0 150,000

รวม 2,472,000 3,770,000 6,242,000

หน้า : 8/9
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 194,640 0 194,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 194,640 0 194,640

งบดําเนินงาน 30,000 50,000 80,000
    คาตอบแทน 10,000 0 10,000

    คาใช้สอย 20,000 50,000 70,000

งบลงทุน 27,000 0 27,000
    คาครุภัณฑ 27,000 0 27,000

รวม 251,640 50,000 301,640

หน้า : 9/9
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,978,004

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 390,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,484,476

แผนงานสาธารณสุข 1,089,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,109,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 330,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,242,000

แผนงานการเกษตร 301,640

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,631,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,697,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 87 
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลกุดจอก และโดยอนุมัติของนายอําเภอ
บัวใหญ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 39,697,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 39,697,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลกุดจอก
อําเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก

อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 45,780.90 48,018.34 500,000.00 4.00 % 520,000.00
     ภาษีป้าย 30,240.00 33,904.00 32,000.00 25.00 % 40,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 76,020.90 81,922.34 532,000.00 560,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,396.80 3,055.50 2,000.00 100.00 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 % 21,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7,383.00 3,141.00 8,200.00 -48.78 % 4,200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 570.00 450.00 600.00 0.00 % 600.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,020.00 40.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,300.00 3,400.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 100.00 1,989.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 15,000.00 10,000.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

57,400.00 5,500.00 60,000.00 -91.67 % 5,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 880.00 1,156.00 900.00 122.22 % 2,000.00

วันที่พิมพ : 5/8/2565  10:04:55 หน้า : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 1,410.00 3,400.00 1,500.00 100.00 % 3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 107,459.80 32,131.50 119,700.00 58,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 203,179.22 122,710.19 210,000.00 -38.10 % 130,000.00
     รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 3,500.00 5,000.00 -30.00 % 3,500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 203,179.22 126,210.19 215,000.00 133,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 180.00 -18,300.00 0.00 100.00 % 100.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 12.00 55.00 500.00 -80.00 % 100.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 850.00 340.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,042.00 -17,905.00 1,500.00 1,200.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 1,202.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้จากทุนอื่น ๆ 0.00 0.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 1,202.00 5,000.00 2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 568,436.11 592,603.09 570,000.00 5.26 % 600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,360,869.03 9,333,445.23 9,000,000.00 5.56 % 9,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,500,840.36 2,768,501.63 2,442,500.00 2.35 % 2,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 144,699.73 146,770.63 150,000.00 33.33 % 200,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,366,156.83 4,602,266.66 5,000,000.00 -4.00 % 4,800,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 7,126.00 7,124.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

วันที่พิมพ : 5/8/2565   10:04:55 หน้า : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาภาคหลวงแร 68,582.81 69,660.01 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 38,729.70 25,400.17 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

725,560.00 766,885.00 600,000.00 16.67 % 700,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,781,000.57 18,312,656.42 17,892,500.00 18,430,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 17,979,294.00 20,884,408.18 17,500,500.00 17.21 % 20,512,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 17,979,294.00 20,884,408.18 17,500,500.00 20,512,000.00
รวมทุกหมวด 35,147,996.49 39,420,625.63 36,266,200.00 39,697,000.00

วันที่พิมพ : 5/8/2565  10:04:55 หน้า : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก

อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 39,697,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 560,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 520,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 40,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 58,300 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,000 บาท

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 21,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,200 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 600 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,500 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 3,000 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 133,500 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 130,000 บาท

รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 3,500 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,200 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 100 บาท

วันที่พิมพ : 5/8/2565   10:05:20 หน้า : 1/2
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คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 100 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
รายได้จากทุนอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,430,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 600,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,500,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,800,000 บาท

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 10,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 70,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 700,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,512,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,512,000 บาท

วันที่พิมพ : 5/8/2565  10:05:20 หน้า : 2/2
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 60,775 53,106 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,340 2,734 5,000 0 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,033,400 7,442,100 8,084,400 4.01 % 8,408,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,757,600 1,818,000 2,208,000 -6.96 % 2,054,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 48,500 60,000 0 % 60,000

เงินสํารองจาย 107,302 503,575 500,000 0 % 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

รายจายตามข้อผูกพัน 0 0 0 100 % 120,000

รายจายตามข้อผูกพัน 100,000 120,000 0 0 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน 0 0 120,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 375,314 2.23 % 383,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลกุดจอก

อําเภอบัวใหญ    จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565   10:05 หน้า : 1/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

203,194 385,334 0 0 % 0

รวมงบกลาง 9,319,611 10,373,349 11,452,714 11,631,500
รวมงบกลาง 9,319,611 10,373,349 11,452,714 11,631,500
รวมงบกลาง 9,319,611 10,373,349 11,452,714 11,631,500

รวมแผนงานงบกลาง 9,319,611 10,373,349 11,452,714 11,631,500
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

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

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 141,400 0 % 141,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,318,400 2,318,400 1,510,880 -9.46 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,003,120 3,003,120 2,250,600 2,107,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,061,260 3,085,748 2,175,880 22.39 % 2,663,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 252,000 252,000 252,000 -33.33 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 220,800 333,240 353,000 32.24 % 466,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 48,000 49,000 42.86 % 70,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,570,060 3,718,988 2,829,880 3,451,840
รวมงบบุคลากร 6,573,180 6,722,108 5,080,479.5 5,559,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 450,000 -66.67 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 117,800 100,700 94,000 6.38 % 100,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 27,000 4,200 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 144,800 104,900 604,000 310,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 377,220 268,140.48 0 0 % 0

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 238,800 -100 % 0

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 240,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 15,750 15,750 25,000 0 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง 0 0 170,231 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 70,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 70,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 100,000

คาลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมนา ประชุม
และคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

67,336 71,812 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 70,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 86,000 -100 % 0
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โครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจ 12,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง อบต.กุด
จอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0 0 0 100 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง อบต.กุด
จอก
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน ฯลฯตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

142,860 130,460 0 0 % 0

โครงการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้ทางกฏหมายแก
ประชาชน

0 16,750 0 0 % 0

โครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความ
โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล

17,430 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความ
โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 61,585.84 37,031.64 91,600 36.46 % 125,000

รวมค่าใช้สอย 694,181.84 539,944.12 891,631 850,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,609 39,720 50,000 20 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26,154 12,310 20,000 150 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,633 27,878 25,000 8 % 27,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 52,700 22,350 35,000 0 % 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,458 136,573 100,000 100 % 200,000

วัสดุการเกษตร 2,180 0 5,000 500 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,480 12,320 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 226,214 251,151 265,000 432,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 89,692.3 89,293.63 106,000 13.21 % 120,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,822 5,256 15,000 -33.33 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,567.33 17,225.41 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 23,112 23,112 30,000 0 % 30,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 8,000 0 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 135,193.63 134,887.04 179,000 188,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 1,200,389.47 1,030,882.16 1,939,630.5 1,780,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น 3,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอื้สํานักงาน 0 0 36,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
จํานวน 2 หลัง

0 0 9,000 -100 % 0

ชั้นเก็บเอกสารแบบมีล้อเลื่อน 0 5,500 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด 0 11,000 11,000 -100 % 0

โต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว 6,000 0 0 0 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 20,000

แทนยืนบรรยาย  (โพเดี้ยม) 0 14,000 0 0 % 0

แทนยืนบรรยาย (โพเดี้ยม) 0 0 0 100 % 14,000

พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม 12,000 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนังอุตสาหกรรม 24,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 59,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพนยา ชนิดแบตเตอร์รี่ 0 5,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง 0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 14,100 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องวงจรปิด CCTV 0 65,600 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 100 % 16,000

เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 7,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 2,600 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 107,100 144,700 64,000 50,000
รวมงบลงทุน 107,100 144,700 64,000 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ. 2563

15,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 20,000 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,895,669.47 7,917,690.16 7,104,110 7,409,560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 370,000 5.41 % 390,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 370,000 390,000
รวมงบบุคลากร 0 0 370,000 390,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 66.67 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 41,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดทําข้อบัญญัติ
ตําบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000 13,150 20,000 -100 % 0

โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดทําข้อบัญญัติ
ตําบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 20,000 13,150 35,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 20,000 13,150 76,000 120,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 20,000 13,150 446,000 510,000
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 857,001 885,066 1,062,500 3.02 % 1,094,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 7,500 -100 % 0

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 231,060 242,400 256,000 5.94 % 271,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 300,960 317,160 378,000 -7.41 % 350,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,710 21,420 21,420 -51.99 % 10,284

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,441,731 1,508,046 1,767,420 1,768,124
รวมงบบุคลากร 1,441,731 1,508,046 1,767,420 1,768,124

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

72,200 66,000 100,000 60 % 160,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 500 % 30,000

คาเชาบ้าน 72,000 72,000 107,000 23.36 % 132,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 23,920 22,980 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 168,120 160,980 242,000 352,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 20,000

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 0 0 100 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 0 30,000 -100 % 0

คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือถาย
เอกสาร

0 0 5,000 -100 % 0

คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือถาย
เอกสาร

0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 40,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 40,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม 
และคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

45,732 59,208 0 0 % 0

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565   10:05 หน้า : 12/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 60,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 60,000

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียม

0 8,670 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์และบริการรับชําระ
ภาษีนอกสถานที่

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์และบริการรับชําระ
ภาษีนอกสถานที่

0 0 0 100 % 20,000

โครงการปรับปรุงและพัฒนางานภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

0 0 0 100 % 150,000

โครงการปรับปรุงและพัฒนางานภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

98,900 0 0 0 % 0

โครงการออกสํารวจข้อมูลงานภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

0 131,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,650 1,250 25,000 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 148,282 200,128 300,000 370,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,165.5 21,649 30,000 0 % 30,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 13/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,400 17,900 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 37,565.5 39,549 55,000 55,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 4,185.6 2,574 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,185.6 2,574 12,000 12,000
รวมงบดําเนินงาน 358,153.1 403,231 609,000 789,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 4,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

0 0 8,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565 10:05 หน้า : 14/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิด 
Network 

0 8,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,500 25,900 8,000 17,000
รวมงบลงทุน 19,500 25,900 8,000 17,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,819,384.1 1,937,177 2,384,420 2,574,124
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 400,000 2.33 % 409,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 400,000 409,320
รวมงบบุคลากร 0 0 400,000 409,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 30,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 20,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 420,000 459,320

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 16/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,735,053.57 9,868,017.16 10,354,530 10,953,004
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 138,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 150,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 150,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

14,700 82,200 44,185 13.16 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 14,700 82,200 44,185 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกัน
และชวยเหลือเด็กจมน้ํา

0 0 0 100 % 55,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565   10:05 หน้า : 17/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายผลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 120,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม

5,840 7,540 5,660 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต์

0 4,140 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 5,840 11,680 15,660 195,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 120,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 120,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 20,540 93,880 179,845 265,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 18/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร
ระบบ VHF/FM 

0 0 148,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 148,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 148,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,540 93,880 327,845 415,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,540 93,880 327,845 415,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 497,605 372,780 600,000 4 % 624,000

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 216,420 227,340 250,000 5.6 % 264,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 756,025 642,120 892,000 930,000
รวมงบบุคลากร 756,025 642,120 892,000 930,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 19/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 30,000 33.33 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 65,000 175,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการจ้าง
เหมาบริการ

1,380 107,700 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 40,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -100 % 0

คาพวงมาลา ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลัย ฯลฯ

3,000 3,100 8,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 20/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาพวงมาลา ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลัย ฯลฯ

0 0 0 100 % 8,000

คาลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม 
และคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

10,500 51,260 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 80,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,780 1,700 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 23,660 163,760 98,000 138,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,813 5,725 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 7,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 26,813 12,725 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 50,473 176,485 193,000 343,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่1

8,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,900 0 0 0
รวมงบลงทุน 8,900 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 815,398 818,605 1,085,000 1,273,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 21/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,138,920 899,580 1,500,000 -2.11 % 1,468,368

เงินวิทยฐานะ 42,000 80,500 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 674,520 700,920 740,000 0.68 % 745,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,855,440 1,681,000 2,366,000 2,339,368
รวมงบบุคลากร 1,855,440 1,681,000 2,366,000 2,339,368

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 110,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 108,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 40,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียนและคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

21,060 28,200 0 0 % 0

โครงการวันเด็ก 32,090 0 50,000 -100 % 0

โครงการวันเด็ก 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมการอานเพื่อ
สร้างสังคมแหงการเรียนรู้ของประชาชนใน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมการอานเพื่อ
สร้างสังคมแหงการเรียนรู้ของประชาชนใน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 57,630 102,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 113,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาเงินรายหัวนักเรียน)

0 0 0 100 % 204,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาเงินรายหัวนักเรียน)

0 159,650 170,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

507,380 467,540 597,400 -100 % 0

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565   10:05 หน้า : 23/55
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

0 0 0 100 % 617,400

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาพัฒนาการจัดการศึกษา)

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาพัฒนาการจัดการศึกษา)

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

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

274,020 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 934,550 813,020 1,197,400 1,294,400
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,000 18,840 1,010,000 -3.89 % 970,708

คาอาหารเสริม (นม) 549,613.44 688,092.2 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 565,613.44 706,932.2 1,010,000 970,708
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 19,619.85 21,162.29 40,000 50 % 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,169 1,664 10,000 -30 % 7,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 20,030.4 18,804.01 22,000 -18.18 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 41,819.25 41,630.3 72,000 85,000
รวมงบดําเนินงาน 1,541,982.69 1,561,582.5 2,279,400 2,350,108

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565   10:05 หน้า : 24/55
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการซอมแซม/ทาสีอาคารเรียน/ห้อง
น้ํา/เครื่องเลนสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 4 แหง

36,922 16,650 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 36,922 16,650 0 0
รวมงบลงทุน 36,922 16,650 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

0 1,380,000 1,520,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

0 0 0 100 % 1,512,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 25/55
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) 1,297,180 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,297,180 1,380,000 1,530,000 1,522,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,297,180 1,380,000 1,530,000 1,522,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,731,524.69 4,639,232.5 6,175,400 6,211,476
รวมแผนงานการศึกษา 5,546,922.69 5,457,837.5 7,260,400 7,484,476

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 133,656 178.33 % 372,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 133,656 372,000
รวมงบบุคลากร 0 0 133,656 372,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 26/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 47,500 39,000 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 47,500 39,000 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 47,500 39,000 30,000 160,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565   10:05 หน้า : 27/55
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 100 % 59,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 0 0 0 100 % 18,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 77,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 77,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 47,500 39,000 163,656 609,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบอกําจัด
สิ่งปฏิกูล

0 0 45,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดตอ 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก

24,580 33,955 90,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565 10:05 หน้า : 28/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก

0 0 0 100 % 100,000

โครงการรณรงค์สงเสริมการลดปริมาณขยะ
และคัดแยกขยะ

11,130 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 31,960 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 34,580 40,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายตอสุขภาพ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 67,670 68,535 245,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 67,670 68,535 245,000 200,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565   10:05 หน้า : 29/55

53



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุน สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ ด้าน
สาธารณสุข

0 0 0 100 % 280,000

โครงการอุดหนุน สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ ด้าน
สาธารณสุข

0 0 280,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 280,000 280,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 280,000 280,000 280,000 280,000
รวมงบเงินอุดหนุน 280,000 280,000 280,000 280,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 347,670 348,535 525,000 480,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 395,170 387,535 688,656 1,089,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 500,880 552,900 589,000 6.11 % 624,960

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 30/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 148,680 154,680 161,000 -0.05 % 160,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,740 4,740 11,000 9.09 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 702,300 754,320 803,000 839,880
รวมงบบุคลากร 702,300 754,320 803,000 839,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,520 3,300 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 4,520 3,300 30,000 140,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายได้มาซึ่งบริการ 0 1,100 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565   10:05 หน้า : 31/55
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมนา ประชุม
และคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0 23,604 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,620 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,620 24,704 35,000 45,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,979 5,786 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 3,000 66.67 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 7,979 5,786 13,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 14,119 33,790 78,000 200,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 1,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 1,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 1,500 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 716,419 789,610 881,000 1,039,880

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 32/55
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดอบรมการพัฒนาและสงเสริม
ความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพใน
ชุมชน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทาง กฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุ,ผู้พิการ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตําบลกุดจอก 40,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรี 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน 20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 60,000 0 70,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 60,000 0 70,000 70,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 60,000 0 70,000 70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 776,419 789,610 951,000 1,109,880

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 33/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 597,690 878,460 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 10,500 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 80,500 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 12,495 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 608,190 1,013,455 0 0
รวมงบบุคลากร 608,190 1,013,455 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

78,500 53,850 0 0 % 0

คาเชาบ้าน 36,000 47,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 8,400 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 118,700 109,250 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 138,919 162,900 0 0 % 0

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 34/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาลงทะเบียนและคาเดินทางไปราชการ 2,967 18,960 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 311,830 73,855.44 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 453,716 255,715.44 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,185 14,787 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 18,729.7 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 21,000 71,205.6 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,240 500 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 35,425 105,222.3 0 0
รวมงบดําเนินงาน 607,841 470,187.74 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู 112,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กหน้าไม้เมลามีน ขนาด 5 
ฟุต พร้อมเก้าอี้สํานักงาน 1 ชุด

11,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องตบดิน 0 20,500 0 0 % 0

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 35/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 0 2,800 0 0 % 0

ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 16,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (lnkjet Printer) 3,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (lnkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 0 6,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 126,000 55,100 0 0
รวมงบลงทุน 126,000 55,100 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,342,031 1,538,742.74 0 0

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 36/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานไฟฟ้าและประปา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบัวใหญ

358,504.57 150,154.17 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 358,504.57 150,154.17 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 358,504.57 150,154.17 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 358,504.57 150,154.17 0 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,700,535.57 1,688,896.91 0 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจ 0 0 5,155 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 13,700 0 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 37/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 13,700 0 15,155 20,000
รวมงบดําเนินงาน 13,700 0 15,155 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดหากล้องวงจรปิด จํานวน 4 จุด 0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 120,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 120,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 13,700 0 15,155 140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13,700 0 15,155 140,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 38/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 100,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 94,980 0 0 % 0

โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนการ
เลนกีฬาของประชาชน

84,938 89,882 40,000 -100 % 0

โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนการ
เลนกีฬาของประชาชน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการรวมแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 84,938 184,862 40,000 160,000
รวมงบดําเนินงาน 84,938 184,862 40,000 160,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 84,938 184,862 40,000 160,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 39/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประเพณีงานฉลองวันชัยชนะท้าวสุ
รนารี งานประเพณีบัวไหมบัวใหญ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการประเพณีงานฉลองวันชัยชนะท้าวสุ
รนารี งานประเพณีบัวไหมบัวใหญ

0 0 60,000 -100 % 0

โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและ
กิจกรรมตางๆ

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและ
กิจกรรมตางๆ

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

23,180 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนพนักงานข้าราชการและประชาชน

0 0 0 100 % 50,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 40/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนพนักงานข้าราชการและประชาชน

69,090 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 92,270 0 190,000 170,000
รวมงบดําเนินงาน 92,270 0 190,000 170,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบัวใหญ 47,311.3 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 47,311.3 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 47,311.3 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 139,581.3 0 190,000 170,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 224,519.3 184,862 230,000 330,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 940,000 6.38 % 1,000,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 41/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 138,000 8.7 % 150,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 22,000 0 % 22,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,142,000 1,214,000
รวมงบบุคลากร 0 0 1,142,000 1,214,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 100 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 33.33 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 50 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 143,000 213,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 300,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 200,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 17,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 22,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 360,000 11.11 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 592,000 737,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 40,000 25 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 130,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 865,000 1,090,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 3,000

เก้าอื้สํานักงาน 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ชุดแบบหลอลูกปูนเหล็ก 0 0 0 100 % 15,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 43/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดํา ชนิด 
Network

0 0 8,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 35,900 18,000
รวมงบลงทุน 0 0 35,900 18,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบัวใหญ

0 0 0 100 % 150,000

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบัวใหญ

0 0 150,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 150,000 150,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 150,000 150,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,192,900 2,472,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 44/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานก่อสร้าง
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบ รับรอง
แบบ โครงการกอสร้างที่ดินและสิ่งกอสร้าง

0 0 0 100 % 20,000

คาจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบ รับรอง
แบบ โครงการกอสร้างที่ดินและสิ่งกอสร้าง

0 0 10,000 -100 % 0

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

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนนหินคลุก หมู 3 (ซอยทิศเหนือ
หมูบ้าน)

198,500 0 0 0 % 0

คาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0 0 20,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 45/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 14 (สาย
บ้านโนนแดง - บ้านดอนแปะ)

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 12 บ้าน
กุดจอก  (ซอยทางเชื่อมลําห้วยกุดจอก)

0 0 176,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) บ้านคูมะคา หมู  10 (สายบ้านคู
มะคา - หนองกระโดน)

0 298,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(คสล.)  บ้านโคกเพ็ด หมู  3 ( คุ้มน้อย )

0 198,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(คสล.)  บ้านเพ็ดน้อย  หมู  2 ( สายรอบ
บ้าน )

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(คสล.)  บ้านโสก หมู  4 ( สายบ้าน
โสก-โคกเพ็ด )

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  หมู 1 (ถนนงิ้วใหม 10)

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านกุดจอก หมู 12 (สายบ้านกุด
จอก-บ้านดอนฆาเสือ)

0 99,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านกุดจอก หมู 12(ซอยบ้านนาย
เหลือ)

0 0 0 100 % 70,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านงิ้วใหม หมู  1 (รอบหนองน้อย)

0 0 0 100 % 162,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านดอนแปะ  หมู 8  (สายบ้าน
ดอนแปะ - บ้านโนนแดง)

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านดอนแปะ  หมู 8 (สายบ้านดอน
แปะ - บ้านโนนแดง)

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านดอนแร้ง หมู  9 (คุ้มสวนผัก)

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านดอนแร้ง หมู 9 (สายคุ้ม
หนองกระโดน - บ้านหนองพะเนียด)

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านดอนหัน หมู  11 (สายถนน202 
-บ้าน ดอนหัน)

0 199,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านดอนหัน หมู  11 (สายถนน202 
-วัดบ้านดอนหัน)

0 0 0 100 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านเพ็ดน้อย  หมู 2 (ถนนเพ็ดน้อย 
2)

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านโสก หมู 4  (ถนนบ้านโสก 8)

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านหนองเซียงโข หมู 5 (ซอยคุ้ม
เกา)

0 0 350,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านหัวฝาย  หมู 13 (ถนนหัวฝาย 
3)

0 0 297,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านอ้อยช้าง หมู  7 (สายบ้านอ้อย
ช้าง - บ้านหนองแสง ต.บัวลาย)

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 10 (คูมะคา - หนองกระโดน)

297,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 (สายดอนหัน - กุดจอก)

299,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 13 - หมู 8  (ถนนหัวฝาย 1)

297,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 2 (สายรอบบ้าน)

297,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 4 (สายบ้านโสก - โคกเพ็ด)

398,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 6 (สายหนองปรือ - โนนพลวง)

299,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 8  (ถนนหนองขาม)

299,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 9 (ซอยสวนผัก)

99,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)  บ้านหัวฝาย หมู  13  (สาย
รอบหนองหัวฝาย)

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) บ้านโนนแดง หมู 14 (สายโนน
แดง-บ้านโสก)

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) บ้านหนองเซียงโข ม. 5 (คุ้ม
รักษ์ธรรม)

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) บ้านหนองเซียงโข ม. 5 (ทิศ
ตะวันตกหมูบ้าน)

0 254,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดิน  บ้านอ้อยช้าง  
หมู  7  ( อ้อยช้าง - โคกหนองปรือ)

0 199,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการกอสร้างถนนดิน บ้านดอนหัน หมู 
11 (เชื่อมทางเข้าบ้านทองหลางใหญ ต.โนน
ประดู)

0 117,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดิน หมู 1 (ซอยรอบ
บ้าน)

99,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดิน หมู 7  (ทิศเหนือ 
- โคกหนองปรือ)

199,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดิน หมู 9 - ถนนทาง
หลวง 202

99,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยาง บ้านอ้อยช้าง 
หมู 7 

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  บ้านกุดจอก 
 หมู12  (สายกุดจอก- ดอนฆาเสือ)

0 159,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  บ้านโคก
เพ็ด หมู 3  (สายป่าช้า - ศาลปู่ตา)

0 0 0 100 % 169,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  บ้านดอนหัน 
หมู  11  (ทิศเหนือหมูบ้าน- หลังป่าช้า) 

0 179,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านเพ็ดน้อย 
หมู 2 (สายทิศเหนือหมูบ้าน)

0 209,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก หมู 12  ถนน
กุดจอก 4  (สายกุดจอก - หนองหัวช้าง)

199,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก หมู 2 (ซอย
ถนนเพ็ดน้อย 3)

89,500 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุกบ้านคูมะคา 
หมู  10  (ซอยทางขึ้นโคกบุลาว)    

134,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์  
ภายในที่ทําการองค์การบริหารสวนตําบล
กุดจอก

24,500 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา  หนองหว้า หมู 9 76,500 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  บ้านคู
มะคา  หมู 10  (ซอยบ้านนายสมพงษ์)

0 0 0 100 % 169,000

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  บ้านดอน
แปะ หมู  8  (สายบ้าน ร.ต.อ.คุณากร)

0 0 0 100 % 150,000

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมู 13 
(เรียบลําห้วยโสกขี้หนู)

99,500 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมู 14  
(เส้นทางสามแยกป่าช้าบ้านโสก-บ้านโนน
แดง)

246,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมู 5 (คุ้ม
โนนไพรวัลย์)

73,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน  บ้าน
ดอนแปะ  หมู  8  (ซอยนาลุงใบ)

0 59,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน บ้านคู
มะคา หมู 10 สายคูมะคา 12 (นานายสา
ยนต์ ทุดปอ)

0 198,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,823,000 2,168,000 2,543,000 3,740,000
รวมงบลงทุน 3,823,000 2,168,000 2,543,000 3,740,000

รวมงานก่อสร้าง 3,823,000 2,168,000 2,563,000 3,770,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,823,000 2,168,000 4,755,900 6,242,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 72,000 170.33 % 194,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 72,000 194,640
รวมงบบุคลากร 0 0 72,000 194,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 10,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายได้มาซึ่งบริการ 0 0 108,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 128,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 138,000 30,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 27,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 27,000
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รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 210,000 251,640
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเกษตรผสมผสาน 19,427 18,000 0 0 % 0

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ทด
แทนสารเคมี เพื่อป้องกันกําจัดศัตรูพืช

0 0 0 100 % 20,000

โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผนดิน 
สืบสานสู 100 ล้านต้น

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 14,177 3,350 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

7,500 750 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 41,104 22,100 20,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 41,104 22,100 20,000 50,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 41,104 22,100 20,000 50,000
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รวมแผนงานการเกษตร 41,104 22,100 230,000 301,640
รวมทุกแผนงาน 31,596,575.13 31,034,087.57 36,266,200 39,697,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:05 หน้า : 55/55

79



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก

อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,697,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,631,500 บาท
งบกลาง รวม 11,631,500 บาท

งบกลาง รวม 11,631,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก
ในอัตรารอยละ 5 โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และหนังสือ
สั่งการ ดังตอไปนี้
   1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553
   2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 
ลงวันที่ 22 ม.ค. 2557 เรื่อง การจายเงินเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจาง
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายป ในอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปโดยเป็นไปตามพระราช
บัญญัติฯ และหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้
1. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,408,400 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 995 ราย 
โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ดังตอไปนี้
   1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,054,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ ที่อยูในความรับผิด
ชอบ ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จํานวน  191
 ราย โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ดังตอไปนี้
   1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 8 ราย ตามระเบียบกําหนด
โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ดังตอไปนี้
   1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จําเป็นเรงดวน
หรือการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน เชน การป้องกัน
และแกไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแลงและภัยพิบัติ
อื่นๆ
โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ดังตอไปนี้
   1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 383,700 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท
) ในอัตรารอยละ 2 ของงบประมาณรายรับโดยไมรวมเงินอุดหนุน
โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้
1. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500
2. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่นที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2564
(สํานักปลัด)

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ตําบล (สปสช.)ในอัตรารอยละ 40 ตามหลักเกณฑที่กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด โดยเป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 ส.ค
. 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,409,560 บาท

งบบุคลากร รวม 5,559,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,107,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก อบต. 12 เดือนๆละ 20,400
 บาท  และจายเป็นเงินเดือนรองนายก อบต. 2 คน คน
ละ 11,220 จํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต. 12 เดือนๆ
ละ 1,750 บาท และจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง
รองนายก อบต. 2 คน 12 เดือนๆละ 880 บาท 
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. 12 เดือนๆละ 1,750
 บาท และจายเป็นคาตอบแทนพิเศษตําแหนงรองนายก อบต. 2
 คน 12 เดือนๆละ 880 บาท 
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 141,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 12 เดือนๆ
ละ 7,200 บาท 
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 12 เดือนๆละ 11,220
 บาท
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 12 เดือน ๆ
 ละ 9,180 บาท
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 12 เดือน ๆ ละ 7,200
 บาท
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการเลือกตั้ง 12
 เดือนๆละ 7,200 บาท
(สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,451,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,663,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล  รองปลัดปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หัว
หนาสํานักปลัด  นักจัดการงานทั่วไป นิติกร นักทรัพยากร
บุคคล เจาพนักงานธุรการ หรือตําแหนงอื่นๆตามกรอบอัตรา
กําลัง 3 ป 
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ตําแหนงปลัด  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หัวหนาสํานักปลัด
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 466,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต และเป็นคาตอบแทน
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนงภารโรง  คนงาน
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 70,000 บาท

ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ในตําแหนงตางๆ ที่มีสิทธิ์ไดรับ
เงินเพิ่มตามระเบียบ
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,780,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน ลูกจาง ซึ่งเป็นผูมีสิทธิ์
ไดรับตามระเบียบ และเพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจประเมินผลงาน  คณะกรรมการออกขอสอบ และอื่นๆเกี่ยว
กับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กําหนด  (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล ซึ่งเป็น
ผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบคาเชาบาน  
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล ซึ่งเป็นผูมีสิทธิ์ไดรับเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร 
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  เขาปกหนังสือ เย็บเลมหนังสือ คา
บอกรับวารสารสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ บันทึกทองถิ่น ฯลฯ
 คาจางดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  คาโฆษณาและ
เผยแพร  คาติดตั้ง/ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต  คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาจางเหมาบันทึกขอมูล  คาจางฉีดพนกําจัดยุงป้องกันไข
เลือดออก คาจัดทําประกันภัยรถยนตหมายเลขทะเบียน  ขพ
 4264 นม , กธ 5513 นม และคาใชจายอื่นๆที่ไดมาซึ่ง
บริการ หรือไดมาซึ่งการจางเหมาบริการ  
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยจาย
เป็นคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม เครื่องใชในการ
รับรอง และคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวของกับการ
รับรองในการประชุม  
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชนเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะฯลฯ แกพนักงาน ลูกจางที่มีสิทธิ์ ไดรับ
ตามระเบียบ 
(สํานักปลัด)
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซอม สมาชิก
สภา และนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เชน คา
กรรมการการเลือกตั้ง คาบัตรเลือกตั้ง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 36 ลําดับที่ 2
 (สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมนาหรือประชุมตาม
ระเบียบ ฯ 
(สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง อบต.กุดจอก ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเชน คาวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดการฝึกอบรม 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 36 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

โครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความโปรงใส ตามหลักธรรมาภิ
บาล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปรงใสตามหลักธรรมมาภิบาล
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 36 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
เสียง รถยนต เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 432,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม น้ําดื่มบริการ
ประชาชน ฯลฯ 
(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ถาน  หลอดไฟ สายนํา
สัญญาณ ฯลฯ 
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด น้ํายาลาง
จาน  ฯลฯ 
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและการขนสง เชน ยางรถ
ยนต ฯลฯ 
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน เบนซิน  ดีเซล ฯลฯ สําหรับใชกับรถยนตสวนกลาง
ของ อบต.  ใชกับเครื่องตัดหญา  เครื่องพนหมอกควันในการ
กําจัดยุงลาย ฯลฯ 
(สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาวัสดุเกี่ยวกับการเกษตร การดูแลบํารุงรักษาตนไม ไม
ประดับ สนามหญา ฯลฯ  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องพิมพ  แป้น
พิมพ ฯลฯ 
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 188,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  
(สํานักปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตและคาธรรมเนียมในการใช
บริการอินเตอรเน็ต 
(สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบ CLOUD,HOSTING)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะพับอเนกประสงค จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค 
มีคุณลักษณะไมนอยกวา ขนาด กวาง 60 Cm ยาว  120 Cm 
สูง 74 Cm จํานวน 10 ตัว   ตั้งจายตามราคาทองตลาดทั่ว
ไป เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ 
(สํานักปลัด)

แทนยืนบรรยาย (โพเดี้ยม) จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ แทนยืนบรรยาย (โพเดี้ย
มไม)  ขนาด 70W* 50D* 110H cm รูปทรงสวยงาม จํานวน 1
 ชุด ตามแบบ อบต.กุดจอกกําหนด ตั้งจายตามราคาทองตลาดทั่ว
ไป เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ 
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก
  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุน    โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป พ.ศ
.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนฯ 2559 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 29 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 510,000 บาท
งบบุคลากร รวม 390,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 390,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 390,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง  นักวิเคราะห
นโยบายและแผน  หรือตําแหนงอื่นๆตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป 
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ นัก
วิเคราะหนโยบายและแผน
(สํานักปลัด)
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล ซึ่งเป็น
ผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบคาเชาบาน  
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชนเบี้ยเลี้ยง คา
ที่พัก คาพาหนะฯลฯ แกพนักงาน ลูกจางที่มีสิทธิ์ ไดรับตาม
ระเบียบ 
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมนาหรือประชุมตาม
ระเบียบ ฯ
(สํานักปลัด)

โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทํา
ขอบัญญัติตําบล และแผนพัฒนาทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัด
ทําขอบัญญัติตําบล และแผนพัฒนาทองถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 36 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,574,124 บาท
งบบุคลากร รวม 1,768,124 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,768,124 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,094,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนหรือตําแหนง ประจําป อาทิตําแหนง ผูอํานวยการกอง
คลัง นักวิชาการเงินและบัญชี เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานจัด
เก็บรายได ฯลฯ และตําแหนงอื่นๆ ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ใหม ตามกรอบอัตรากําลัง 
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการ 
(กองคลัง)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 271,200 บาท
เพื่อจายเป็ นเงินเดือนลูกจางประจํา ตําแหนงเจาพนักงาน่

การเงิน และบัญชี พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 350,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 10,284 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  ผูชวยเจา
พนักงานพัสดุและตําแหนงอื่นๆ ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหม 
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 789,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 352,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
เพื่อจายเป็นประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ใหแก
พนักงานลูกจาง ขององคการบริหารสวนตําบล  (กองคลัง)
2. คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง/คณะ
กรรมการตรวจการจาง/คณะกรรมการอื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบ
กําหนด หรือซึ่งเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ไดรับตามหนังสือสั่งการ  (กอง
คลัง)
3.คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน ฯลฯ 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯลฯ
 ตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานตามระเบียบ
กําหนด หรือซึ่งเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ไดรับตามหนังสือสั่งการ   (กอง
คลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงาน ลูกจาง ที่มีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงาน ซึ่งมีสิทธิ์เบิกคาเชาไดตาม
ระเบียบ 
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน ลูกจาง ที่
มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบ 
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาทําการประชาสัมพันธโฆษณา/เผยแพร
กิจกรรม หรือการรณรงคกิจกรรม ฯลฯ ซึ่งมีจุดประสงคแจงให
ประชาชนโดยทั่วไปทราบ เชน จัดทํา ป้ายประชาสัมพันธแผน
พับ ฯลฯ 
(กองคลัง)

คาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใขจายในการจางเหมาบริการเพื่อใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง เชน ทําความสะอาด ตรวจเช็คระบบ
คอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต คาจางเหมาบริการ โครงการ
ตางๆ ฯลฯ 
(กองคลัง)

คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ หรือถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ หรือถายเอกสาร 
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ แกผูมีสิทธิ์ตามระเบียบ 
(กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมนาหรือประชุม แกผูมีสิทธิ์
ตามระเบียบ 
(กองคลัง)

โครงการประชาสัมพันธและบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการประชาสัมพันธและบริการรับ
ชําระภาษีนอกสถานที่  ประกอบดวย คาป้ายประชา
สัมพันธ หนาที่และการชําระภาษี  และวัสดุอุปกรณ ในการ
ประชาสัมพันธ  คาอาหารวางของเจาหนาที่ผูรวมโครงการ และ
อื่นๆที่เกี่ยวของ   
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 22 ลําดับที่ 3
(กองคลัง)

โครงการปรับปรุงและพัฒนางานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาโครงการปรับปรุงงานที่ดินและสิ่งปลูก
สราง ภายในเขตตําบลกุดจอก โดยเป็นคาจางเหมาบุคคลออก
สํารวจ และวัดขนาดสิ่งปลูกสราง อาคารทุกหลัง ในเขต
พื้นที่ ตําบลกุดจอก คาปฏิบัติงานลวงเวลาในวันทําการ/วันหยุด
ราชการ ของพนักงานสวนตําบล ในสวนที่เกี่ยวของ และคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของ เชน คาตอบแทนเจาหนาที่มาชวยสอนงานดาน
ระบบ LTAX หรือคาจางเหมา การวางระบบงานภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 22 ลําดับที่ 1
(กองคลัง)

วันที่พิมพ : 5/8/2565  10:06:09 หนา : 16/50

95



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสีย
หาย ซึ่งจําเป็นตองทําการบํารุงรักษาหรือซอมแซมใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ยานพาหนะ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ 
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ  ฯลฯ 
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนซีดี หรือตัว
บันทึกขอมูล หมึกพิมพ ฯลฯ  
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย ธนาณัติ ซื้อดวงตราไปรษณีย คาเชาตู
ไปรษณีย 
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร All In One  จํานวน 1 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564 
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 459,320 บาท
งบบุคลากร รวม 409,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 409,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 409,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายในชํานาญการ หรือตําแหนงอื่นๆตามกรอบอัตรา
กําลัง 3 ป 
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 5/8/2565  10:06:09 หนา : 18/50

97



งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ หรือ
ตําแหนงอื่นๆ 
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชนเบี้ยเลี้ยง คา
ที่พัก คาพาหนะฯลฯ แกพนักงาน ลูกจางที่มีสิทธิ์ ไดรับตาม
ระเบียบ 
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมนาหรือประชุมตาม
ระเบียบ ฯ  
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน บุนวม จํานวน 1 ตัว
ตามแบบ อบต.กุดจอกกําหนด 
ตั้งจายตามราคาทองตลาด ทั่วไป เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร All In One  จํานวน 1 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 415,000 บาท

งบบุคลากร รวม 150,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 138,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและชวยเหลือเด็กจมน้ํา จํานวน 55,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกัน
และชวยเหลือเด็กจมน้ํา
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 30 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายผลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจาย โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายผลเรือน (อปพร.) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 29 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 29 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 29 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง/น้ํายาดับเพลิง
(สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,273,000 บาท

งบบุคลากร รวม 930,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 930,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 624,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูอํานวยการกอง
การศึกษา นักวิชาการศึกษา ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลังสามป 
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาฯ ตาม
ระเบียบกําหนด 
(กองการศึกษาฯ)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 
(กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 343,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน ลูกจาง ซึ่งเป็นผูมีสิทธิ์
ไดรับตามระเบียบ และเพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจประเมินผลงาน  คณะกรรมการออกขอสอบ และอื่นๆเกี่ยว
กับการสอบคัดเลือก ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกําหนด   (กองการ
ศึกษา)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ 
(กองการศึกษา)

คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานแกพนักงานสวนราชการที่มีสิทธิ์ไดรับคา
เชาบานตามระเบียบ 
(กองการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ขา
ราชการ /พนักงาน/ลูกจางประจํา
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 138,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชนเบี้ยเลี้ยง คา
ที่พัก คาพาหนะ ฯลฯ แกพนักงาน ลูกจางที่มีสิทธิ์ไดรับตาม
ระเบียบ
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 5/8/2565  10:06:09 หนา : 23/50

102



คาพวงมาลา ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลัย ฯลฯ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลาดอกไมสดในการรวมงาน รัฐพิธี ราชพิธี
(กองการศึกษา)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมนาหรือประชุมตาม
ระเบียบ แกพนักงาน ลูกจางที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบ
(กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงซอมแซมทรัพยสิน  เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ  
(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ 
 (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนซีดี หมึกพิมพ  ฯลฯ 
(กองการศึกษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,211,476 บาท
งบบุคลากร รวม 2,339,368 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,339,368 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,468,368 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลกุดจอก  ตําแหนง ครู คศ1  ครูผูดูแลเด็ก ฯลฯ  
(กองการศึกษาฯ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก  ตําแหนง ครูคศ.2 ครูผูดูแลเด็ก ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 745,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวย
ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
กุดจอก 
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 2,350,108 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,294,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ
(กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาที่พัก คา
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง ของครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.กุดจอก 
(กองการศึกษาฯ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรม ของครูผูดูแลเด็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.กุดจอก 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการวันเด็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการ เชน คาตกแตงสถานที่ น้ํา
ดื่ม วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 33 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 5/8/2565  10:06:09 หนา : 25/50

104



โครงการสงเสริมวัฒนธรรมการอานเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
ของประชาชนในทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน คาวัสดุอุปกรณ คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาหนังสือ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย คาใชจายจัดงาน 2559 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 33 ลําดับที่ 8
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 113,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 4 แหง โดย
ดําเนินการเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษา   
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 30 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาเงินรายหัว
นักเรียน)

จํานวน 204,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาเงินรายหัว
นักเรียน)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 31 ลําดับที่ 9
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 617,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก 4 แหง โดยดําเนินการเบิกหักผลักสงเขา
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 31 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาพัฒนาการ
จัดการศึกษา)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 4 แหง  โดย
ดําเนินการเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 30 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 970,708 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 970,708 บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริมนม
1)อาหารเสริมนม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอก 4 แหง  
รายละเอียดตาม อบต.กําหนด  

2)อาหารเสริมนมโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ตําบลกุดจอก 4 แหง ไดแก โรงเรียน
บานดอนแรง โรงเรียนบานออยชาง โรงเรียนบานโคก
เพ็ด โรงเรียนวัดบานงิ้ว 

3)เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน ไมกวาด น้ํายาลางจาน ฯลฯ  
(กองการศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 85,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอก 
(กองการศึกษาฯ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และอื่นๆที่ถือเป็น
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
(กองการศึกษาฯ)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตและคาธรรมเนียมในการใช
บริการอินเตอรเน็ต สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง 
(กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,522,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,522,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 1,512,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ จํานวน 4
 แหง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 31 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษาฯ)

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบัวใหญ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 38 ลําดับที่ 5
(กองการศึกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 609,500 บาท

งบบุคลากร รวม 372,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 372,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 372,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงาน
สาธารณสุขชํานาญงาน หรือตําแหนงอื่นๆตามกรอบอัตรากําลัง 3
 ป 
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจาย คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม เชน เครื่องพนหมอกควัน ตู
เย็น ฯลฯ
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร/น้ํายาตรวจปัสวะ /ทรายกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 77,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,500 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติ
1)  กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
2)  ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา 1.2 ลิตร
3)  ถังบรรจุน้ํายาเคมีไมนอยกวา 5 ลิตร          
4)  ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง          
5)  มีอุปกรณพรอมใชงาน         
 หมายเหตุ : ใชสําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ตูเย็น จํานวน 18,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเย็น จํานวน 1 หลัง
คุณสมบัติ
ขนาด 13 คิวบิกฟุต 
1)  ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา         
2)  เป็นรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต แหงประเทศไทย
3)  กํารจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าดวย นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา
มาตราฐานตาม บัญชีครุภัณฑ 2564
(สํานักปลัด)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน  คาวัสดุ คาป้าย
โครงการ คาน้ํายาพนหมอกควัน คาจางเหมาพนหมอกควัน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 24 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด) 

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน คาวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบวาดวย
การฝึกอบรม พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 24 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด) 

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน คาจัดซื้อวัคซีน และ
เครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ คายาวัคซีน 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 24 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด) 

โครงการอบรมใหความรูผูประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน คาวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบวาดวย
การฝึกอบรม พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 25 ลําดับที่ 6
(สํานักปลัด) 
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โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน คาวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบวาดวย
การฝึกอบรม พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 25 ลําดับที่ 7
(สํานักปลัด) 

งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการอุดหนุน สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริ ดานสาธารณสุข

จํานวน 280,000 บาท

อุดหนุนสําหรับการดําเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข (กรรมการหมูบาน) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน ฯ 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แบบ ผ 02 ขอ 5 หนา 19 
(สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,039,880 บาท

งบบุคลากร รวม 839,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 839,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 624,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน และอื่นๆตามแผนอัตรา
กําลังสามป  
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 160,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวย
เจาพนักงานธุรการ 
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพของพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ ฯลฯ 
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน ลูกจาง ซึ่งเป็นผูมีสิทธิ์
ไดรับตามระเบียบ และเพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจประเมินผลงาน  คณะกรรมการออกขอสอบ และอื่นๆเกี่ยว
กับการสอบคัดเลือก ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกําหนด   (กอง
สวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งเป็นผูมีสิทธิ์ไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
 (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  เขาปกหนังสือ เย็บเลมหนังสือ คา
บอกรับวารสารสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ บันทึกทองถิ่น ฯลฯ
 คาจางดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  คาโฆษณาและ
เผยแพร  และคาใชจายอื่นๆที่ไดมาซึ่งบริการ หรือไดมาซึ่งการ
จางเหมาบริการ  
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชนเบี้ยเลี้ยง คา
ที่พัก คาพาหนะฯลฯ แกพนักงาน ลูกจางที่มีสิทธิ์ ไดรับตาม
ระเบียบ 
(กองสวัสดิการสังคม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมนาหรือประชุมตาม
ระเบียบ ฯ  
(กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร  ฯลฯ 
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ฯลฯ (กอง
สวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ แป้นพิมพ ฯลฯ  (กอง
สวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดอบรมการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งของสตรีและ
ครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมใหความรู โดยจายเป็นคาวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 33 ลําดับที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมใหความรู โดยจายเป็นคาวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 35 ลําดับที่ 14
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมใหความรูทาง กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุ,ผู
พิการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมใหความรู โดยจายเป็นคาวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 35 ลําดับที่ 15
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 5/8/2565  10:06:09 หนา : 35/50

114



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท

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

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 33 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดหากลองวงจรปด จํานวน 4 จุด จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจัดหากลองวงจรปด จํานวน 4 จุด
พรอมวางระบบติดตั้ง รายละอียด เป็นไปตามแบบ อบต.กุดจอก
กําหนด
(สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท

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

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการ ในการโครงการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 33 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาสนับสนุนการเลนกีฬาของประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณกีฬา
สนับสนุนการเลนกีฬาของประชาชน เชน วอลเลย
บอล ฟุตบอล ตระกรอ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 34 ลําดับที่ 12
(กองการศึกษาฯ)

โครงการรวมแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการ โครงการรวมแขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 34 ลําดับที่ 11
(กองการศึกษาฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเพณีงานฉลองวันชัยชนะทาวสุรนารี งานประเพณีบัว
ไหมบัวใหญ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการประเพณีงานฉลองวันชัยชนะทาวสุ
รนารี งานประเพณีบัวไหมบัวใหญ  โดยจายเป็นคาตกแตง สถาน
ที่ วัสดุอุปกรณ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 38 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษาฯ)

โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมตางๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการ เชน วันเขาพรรษา โดยจายเป็น
คาตกแตง สถานที่ วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 37 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทองถิ่น  เชนคาวิทยากร คา อาหารวาง เครื่องดื่ม และ
ป้าย ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 37 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนพนักงานขา
ราชการและประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่ออบรมใหความรู โดยเป็นคาใชจายตามโครงการ เชนคา
วิทยากร คา อาหารวาง เครื่องดื่ม และป้าย ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 34 ลําดับที่ 10
(กองการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,472,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,214,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,214,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบล  พรอมทั้งปรับปรุง
เงินเดือนหรือตําแหนงประจําป อาทิตําแหนงผูอํานวยการกอง
ชาง  นายชางโยธา  เจาพนักงานธุรการ  และตําแหนงอื่นๆ พรอม
ทั้งพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามกรอบอัตรา
กําลัง  
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนพนักงานจาง  ไดแก พนักงาน
จางตามภารกิจ  ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา     
(กองชาง) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 22,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,090,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 213,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบลผูซึ่งมีสิทธิ์เบิกคา
เชาบานไดตามระเบียบ  
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงาน
สวนตําบลหรือผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบ  
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 737,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  เขาปกหนังสือ  เย็บเลมหนังสือ คา
บอกรับวารสารสื่อสิ่งพิมพ   คาประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูล
ขาวสารแกประชาชน  จัดทําป้ายประชาสัมพันธ  แผนพับ คา
รังวัดที่ดินสาธารณประโยชนในพื้นที่  คาใชจายในการสอบแนว
เขตที่สาธารณะ  คาจางเหมาแรงงาน  และคาใชจายอื่นๆ เพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ หรือไดมาซึ่งการจางเหมาบริการ  ฯลฯ 
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชนเบี้ยเลี้ยง คา
ที่พัก คาพาหนะฯลฯ แกพนักงาน ลูกจางที่มีสิทธิ์ ไดรับตาม
ระเบียบ 
(กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมนาหรือประชุมตาม
ระเบียบ ฯ  
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

1  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ     
2  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน   เพื่อจาย
เป็นคาซอมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ     
3  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อจายเป็น
คาซอมแซมบํารุงรักษาและซอมแซมอาคารสํานักงาน  อาคารหอ
ประชุม  และสิ่งกอสรางอื่นๆ ที่ติดตรึงอยูกับที่ดิน   
(กองชาง)  

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ตางๆ  เชน ปากกา  กระดาษ  แฟ้ม ฯลฯ  
(กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  ถาน
นาฬิกา  หลอดไฟ  สายไฟ  ฯลฯ 
(กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็ นคาจัดซือวัสดุกอสราง
ตางๆ    เชน ขวาน  สวาน  ฆอน  ทอนาํและอุปกรณประปา และ วัสดุตางๆ ที่ใชในการซ
อมแซมทรัพยสิน หินคลุก ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ  
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน หมึก อุปกรณสําหรับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ 
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อดําเนินการจัดซื้อ เกาอี้ บุนวม สํานักงาน  จํานวน 1 ตัว ตั้ง
จายตามราคาทองตลาด ทั่วไป เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
(กองชาง)

ครุภัณฑกอสราง

ชุดแบบหลอลูกปูนเหล็ก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดหาชุดแบบหลอลูกปูนเหล็ก จํานวน 2 ชุด
คุณสมบัติ
เพื่อจัดซื้อแบบหลอลูกปูนเหล็กทรงลูกบาศก ขนาด 15 x 15 ซม.
(กองชาง)

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอบัวใหญ จํานวน 150,000 บาท

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอบัวใหญ
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งานก่อสร้าง รวม 3,770,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองชาง)
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาออกแบบ เขียนแบบ รับรองแบบ โครงการกอสรางที่ดิน
และสิ่งกอสราง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาออกแบบ เขียนแบบ รับรองแบบโครงการ
กอสรางที่ดินและสิ่งกอสราง 
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 3,740,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,740,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 20,000 บาท

คาชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) เพื่อ
จายเป็นคาชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได ใหแกผู
ประกอบอาชีพงาน กอสรางที่ทําสัญญาแบบปรับราคาได ฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 21 ลําดับที่ 100
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)  บานเพ็ดนอย  
หมู  2 ( สายรอบบาน )

จํานวน 300,000 บาท

กอสรางถนนคสล. กวาง 4.00  ม. ยาว  103.00  ม. หนา 0.15
  ม. ไหลทางดินถม มีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.ไมนอยกวา 412.00 ตร.ม
. (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด)  ติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1  ป้าย     
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 3 ลําดับที่ 13
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)  บานโสก หมู  4 ( 
สายบานโสก-โคกเพ็ด )

จํานวน 300,000 บาท

กอสรางถนนคสล. กวาง 4.50  ม. ยาว  92.00  ม. หนา 0.15  ม
. ไหลทางดินถม มีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.ไมนอยกวา 414.00 ตร.ม
. (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด) ติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1  ป้าย     
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 5 ลําดับที่ 23
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานกุดจอก หมู 
12(ซอยบานนายเหลือ)

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนคสล. กวาง 3.00  ม. ยาว  31.00  ม. หนา 0.15
  ม. ไหลทางดินถม มีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.ไมนอยกวา 93.00 ตร.ม
. (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 แบบผ.02 หนา 2 ลําดับที่ 4
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานงิ้วใหม หมู  1 
(รอบหนองนอย)

จํานวน 162,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนคสล. กวาง  3.00  ม. ยาว 73.00   ม
. หนา 0.15  ม. ไหลทางดินถม  มีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.ไมนอย
กวา 219.00 ตร.ม.  (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด
จอก กําหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ 1  ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 3 ลําดับที่ 9
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานดอนแปะ  หมู 
8  (สายบานดอนแปะ - บานโนนแดง)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อกอสราง ถนนคสล. กวาง 4.50  ม. ยาว  153.00  ม
. หนา 0.15  ม. ไหลทางดินถม มีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.ไมนอย
กวา 688.50 ตร.ม.
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 10 ลําดับที่ 44
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานดอนแรง หมู  
9 (คุมสวนผัก)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนคสล. กวาง 4.00  ม. ยาว  103.00  ม
. หนา 0.15  ม. ไหลทางดินถม มีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.ไมนอย
กวา 412.00 ตร.ม (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด
จอก กําหนด)   ติดตั้งป้ายโครงการ 1  ป้าย  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 แบบผ.02 หนา 1 ลําดับที่ 2
(กองชาง)  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานดอนหัน หมู  
11 (สายถนน202 -วัดบานดอนหัน)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนคสล. กวาง 5.00  ม. ยาว  81.00  ม. หนา 0.15
  ม. ไหลทางดินถม มีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.ไมนอยกวา 405.00 ตร.ม
  (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด)  ติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1  ป้าย    
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 แบบผ.02 หนา 1 ลําดับที่ 3
(กองชาง)  
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานออยชาง หมู  
7 (สายบานออยชาง - บานหนองแสง ต.บัวลาย)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บานออย
ชาง หมู  7 (สายบานออยชาง - บานหนองแสง ต.บัวลาย) กอ
สรางถนนคสล. กวาง 5.00  ม. ยาว  135.00  ม. หนา 0.15  ม
. ไหลทางดินถม มีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.ไมนอยกวา 675.00 ตร.ม
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม  แบบผ
.02 หนา 10 ลําดับที่ 44
(กองชาง)  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)  บานหัวฝาย หมู  
13  (สายรอบหนองหัวฝาย)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนคสล. กวาง 4.00  ม. ยาว  103.00  ม
. หนา 0.15  ม. ไหลทางดินถม  มีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.ไมนอย
กวา 412.00 ตร.ม. (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด
จอก กําหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ 1  ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 20 ลําดับที่ 94
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บานโนนแดง หมู 
14 (สายโนนแดง-บานโสก)

จํานวน 300,000 บาท

กอสรางถนนคสล. กวาง 4.50  ม. ยาว  92.00  ม. หนา 0.15  ม
. ไหลทางดินถม มีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.ไมนอยกวา 414.00 ตร.ม.
(รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด) ติดตั้งป้าย
โครงการ 1  ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 แบบผ.02 หนา 1 ลําดับที่ 5
(กองชาง)  
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บานหนองเซียงโข 
ม. 5 (คุมรักษธรรม)

จํานวน 200,000 บาท

กอสรางถนนคสล. กวาง 4.00  ม.  ยาว  68.00    ม. หนา  0.15
   ม.ไหลทางดินถม มีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.ไมนอยกวา 272.00 ตร.ม
.(รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด)  ติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1  ป้าย
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 แบบผ.02 หนา 1 ลําดับที่ 1
(กองชาง)  

โครงการกอสรางถนนหินคลุก  บานโคกเพ็ด หมู 3  (สายป่าชา - 
ศาลปู่ตา)

จํานวน 169,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนหินคลุก - ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 ม
.   ยาว 450.00  ม. หนาเฉลี่ย  0.12 ม.  มีปริมาณหินคลุกไม 
นอยกวา 210.60 ลบ.ม. พรอมปรับ เกรดเกลี่ยบดทับแนนให 
เรียบรอย  ติดตั้งป้ายโครงการ 1  ป้าย (รายละเอียดโครงการตาม 

แบบ  อบต.กุดจอกกําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 5 ลําดับที่ 22
(กองชาง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  บานคูมะคา  หมู 10  (ซอยบานนาย
สมพงษ)

จํานวน 169,000 บาท

เพื่อซอมแซมถนนหินคลุกพรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนใหเรียบ 

รอย  ขนาดผิวจราจร  กวาง  3.00 ม.   ยาว  450.00  ม.    หนา 
เฉลี่ย  0.12 ม.  มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 210.60 ลบ.ม
.  พรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนใหเรียบรอย ติดตั้งป้าย
โครงการ 1  ป้าย  (รายละเอียดโครงการตามแบบ  อบต.กุดจอก 

กําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 14 ลําดับที่ 66
(กองชาง)
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โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  บานดอนแปะ หมู  8  (สายบาน ร.ต
.อ.คุณากร)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อซอมแซมถนนหินคลุก  บานดอนแปะ หมู  8  (สายบาน ร.ต.อ 

.คุณากร) ซอมแซมถนนหินคลุกพรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนน 

ใหเรียบรอย  ขนาดผิวจราจร กวาง  3.00  ม.  ยาว  400.00   ม . 
หนาเฉลี่ย  0.12 ม. มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 187.20
 ลบ.ม.  พรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนใหเรียบรอย
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

 แบบผ.02 หนา 2 ลําดับที่ 6
(กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 251,640 บาท

งบบุคลากร รวม 194,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 194,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 194,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการ
เกษตร หรือตําแหนงอื่นๆตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป 
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชนเบี้ยเลี้ยง คา
ที่พัก คาพาหนะฯลฯ แกพนักงาน ลูกจางที่มีสิทธิ์ ไดรับตาม
ระเบียบ 
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมนาหรือประชุมตาม
ระเบียบ ฯ  
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เลื่อยโซยนต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซยนต จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะไมนอยกวา 3 แรงมา เครื่องยนต เบนซิน ขนาดราง
บังคับโซไมนอยกวา 11.5 นิ้ว สําหรับการปฏิบัติงานตัดกิ่ง ไม ตั้ง
จายตามราคาทองตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชี
ราคา มาตรฐานครุภัณฑ  
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร All In One  จํานวน 1 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน คาวิทยากร คา
อาหารวาง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดการฝึกอบรม 2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 39 ลําดับที่ 6
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมการใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี เพื่อป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน คาวิทยากร คา
อาหารวาง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดการฝึกอบรม 2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 39 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืช จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน คาวิทยากร คา
อาหารวาง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดการฝึกอบรม 2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบผ.02
 หนา 38 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,408,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,054,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน 120,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

383,700

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

141,400

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,408,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,054,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน 120,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

383,700

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

141,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,557,000 2,092,368 372,000 624,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 271,200 264,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 816,800 138,000 745,000 160,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

80,284 12,000 12,000

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

330,000 50,000 100,000 30,000 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

75,000 20,000 20,000

คาเชาบ้าน 292,000 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,000,000 194,640 8,840,968

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 336,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 535,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 150,000 2,010,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

22,000 126,284

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000 10,000 720,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 145,000

คาเชาบ้าน 48,000 380,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

60,000 15,000 10,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 110,000

คาโฆษณาและเผยแพร 20,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 50,000

คาเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ หรือถาย
เอกสาร

5,000

รายจายให้ได้มาซึ่ง
บริการ

240,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

125,000 80,000 10,000 10,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

150,000 130,000 10,000 10,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:06:37 หน้า : 5/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

45,000 150,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000 410,000

คาโฆษณาและเผยแพร 20,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 50,000

คาเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ หรือถาย
เอกสาร

5,000

รายจายให้ได้มาซึ่ง
บริการ

240,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

35,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 10,000 255,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

17,000 10,000 327,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:06:37 หน้า : 6/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาสัมพันธ์
และบริการรับชําระภาษี
นอกสถานที่

20,000

โครงการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดทําข้อบัญญัติตําบล 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนางานภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

150,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง อบต.กุด
จอก ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

200,000

โครงการอบรมวินัย
จริยธรรม และความ
โปรงใส ตามหลักธรรมา
ภิบาล

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000 10,000 50,000 20,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:06:37 หน้า : 7/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาสัมพันธ์
และบริการรับชําระภาษี
นอกสถานที่

20,000

โครงการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดทําข้อบัญญัติตําบล 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนางานภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

150,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง อบต.กุด
จอก ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

200,000

โครงการอบรมวินัย
จริยธรรม และความ
โปรงใส ตามหลักธรรมา
ภิบาล

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 400,000 630,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:06:37 หน้า : 8/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะการป้องกัน
และชวยเหลือเด็กจมน้ํา

55,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายผลเรือน 
(อปพร.)

120,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

คาพวงมาลา ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลัย ฯลฯ

8,000

โครงการวันเด็ก 50,000

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมการอานเพื่อ
สร้างสังคมแหงการเรียน
รู้ของประชาชนในท้อง
ถิ่น

10,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:06:37 หน้า : 9/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะการป้องกัน
และชวยเหลือเด็กจมน้ํา

55,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายผลเรือน 
(อปพร.)

120,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

คาพวงมาลา ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลัย ฯลฯ

8,000

โครงการวันเด็ก 50,000

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมการอานเพื่อ
สร้างสังคมแหงการเรียน
รู้ของประชาชนในท้อง
ถิ่น

10,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:06:37 หน้า : 10/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

113,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาเงินรายหัวนัก
เรียน)

204,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

617,400

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาพัฒนาการ
จัดการศึกษา)

100,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง

30,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:06:37 หน้า : 11/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

113,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาเงินรายหัวนัก
เรียน)

204,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

617,400

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาพัฒนาการ
จัดการศึกษา)

100,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง

30,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:06:37 หน้า : 12/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายตอสุขภาพ

20,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

20,000

รายจายได้มาซึ่งบริการ 5,000

โครงการจัดอบรมการ
พัฒนาและสงเสริมความ
เข้มแข็งของสตรีและ
ครอบครัว

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมอาชีพในชุมชน

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ทาง กฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุ,ผู้
พิการ

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

100,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:06:37 หน้า : 13/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายตอสุขภาพ

20,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

20,000

รายจายได้มาซึ่งบริการ 5,000

โครงการจัดอบรมการ
พัฒนาและสงเสริมความ
เข้มแข็งของสตรีและ
ครอบครัว

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมอาชีพในชุมชน

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ทาง กฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุ,ผู้
พิการ

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

100,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:06:37 หน้า : 14/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดหาอุปกรณ์
กีฬาสนับสนุนการเลน
กีฬาของประชาชน

50,000

โครงการประเพณีงาน
ฉลองวันชัยชนะท้าวสุ
รนารี งานประเพณีบัว
ไหมบัวใหญ

50,000

โครงการรวมแขงขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

10,000

โครงการวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและ
กิจกรรมตางๆ

40,000

โครงการสืบสานศิลป
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนพนักงานข้า
ราชการและประชาชน

50,000

คาจ้างเหมาออกแบบ 
เขียนแบบ รับรองแบบ 
โครงการกอสร้างที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดหาอุปกรณ์
กีฬาสนับสนุนการเลน
กีฬาของประชาชน

50,000

โครงการประเพณีงาน
ฉลองวันชัยชนะท้าวสุ
รนารี งานประเพณีบัว
ไหมบัวใหญ

50,000

โครงการรวมแขงขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

10,000

โครงการวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและ
กิจกรรมตางๆ

40,000

โครงการสืบสานศิลป
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนพนักงานข้า
ราชการและประชาชน

50,000

คาจ้างเหมาออกแบบ 
เขียนแบบ รับรองแบบ 
โครงการกอสร้างที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

โครงการฝึกอบรมการ
ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน
สารเคมี เพื่อป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช

โครงการสงเสริมการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 90,000 20,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 27,000 970,708

วัสดุยานพาหนะและขนสง 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,000 10,000 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุกอสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 120,000 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000 7,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมการ
ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน
สารเคมี เพื่อป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช

20,000 20,000

โครงการสงเสริมการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 997,708

วัสดุยานพาหนะและขนสง 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 90,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุกอสร้าง 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 180,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 17,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 12,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000 18,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 3,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 20,000

แทนยืนบรรยาย (โพเดี้ย
ม)

14,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One

34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก

16,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 18,500

จัดหากล้องวงจรปิด 
จํานวน 4 จุด

120,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 12,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

48,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 3,000 6,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 20,000

แทนยืนบรรยาย (โพเดี้ย
ม)

14,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One

17,000 51,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก

16,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 18,500

จัดหากล้องวงจรปิด 
จํานวน 4 จุด

120,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ชุดแบบหลอลูกปูนเหล็ก

เลื่อยโซยนต์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยคางานกอสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(คสล.)  บ้านเพ็ดน้อย  
หมู  2 ( สายรอบบ้าน )

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(คสล.)  บ้านโสก หมู  4 
( สายบ้านโสก-โคกเพ็ด 
)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านกุดจอก หมู 
12(ซอยบ้านนายเหลือ)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านงิ้วใหม หมู  
1 (รอบหนองน้อย)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ชุดแบบหลอลูกปูนเหล็ก 15,000 15,000

เลื่อยโซยนต์ 10,000 10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยคางานกอสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

20,000 20,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(คสล.)  บ้านเพ็ดน้อย  
หมู  2 ( สายรอบบ้าน )

300,000 300,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(คสล.)  บ้านโสก หมู  4 
( สายบ้านโสก-โคกเพ็ด 
)

300,000 300,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านกุดจอก หมู 
12(ซอยบ้านนายเหลือ)

70,000 70,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านงิ้วใหม หมู  
1 (รอบหนองน้อย)

162,000 162,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านดอนแปะ  
หมู 8  (สายบ้านดอน
แปะ - บ้านโนนแดง)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านดอนแร้ง 
หมู  9 (คุ้มสวนผัก)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านดอนหัน หมู 
 11 (สายถนน202 -วัด
บ้านดอนหัน)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านอ้อยช้าง หมู 
 7 (สายบ้านอ้อยช้าง - 
บ้านหนองแสง ต.บัว
ลาย)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)  บ้านหัว
ฝาย หมู  13  (สายรอบ
หนองหัวฝาย)

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:06:38 หน้า : 23/28

152



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านดอนแปะ  
หมู 8  (สายบ้านดอน
แปะ - บ้านโนนแดง)

500,000 500,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านดอนแร้ง 
หมู  9 (คุ้มสวนผัก)

300,000 300,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านดอนหัน หมู 
 11 (สายถนน202 -วัด
บ้านดอนหัน)

300,000 300,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านอ้อยช้าง หมู 
 7 (สายบ้านอ้อยช้าง - 
บ้านหนองแสง ต.บัว
ลาย)

500,000 500,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)  บ้านหัว
ฝาย หมู  13  (สายรอบ
หนองหัวฝาย)

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) บ้านโนน
แดง หมู 14 (สายโนน
แดง-บ้านโสก)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) บ้านหนอง
เซียงโข ม. 5 (คุ้มรักษ์
ธรรม)

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก  บ้านโคกเพ็ด 
หมู 3  (สายป่าช้า - 
ศาลปู่ตา)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
หินคลุก  บ้านคูมะคา  
หมู 10  (ซอยบ้านนาย
สมพงษ์)

โครงการซอมแซมถนน
หินคลุก  บ้านดอนแปะ 
หมู  8  (สายบ้าน ร.ต.อ
.คุณากร)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) บ้านโนน
แดง หมู 14 (สายโนน
แดง-บ้านโสก)

300,000 300,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) บ้านหนอง
เซียงโข ม. 5 (คุ้มรักษ์
ธรรม)

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก  บ้านโคกเพ็ด 
หมู 3  (สายป่าช้า - 
ศาลปู่ตา)

169,000 169,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
หินคลุก  บ้านคูมะคา  
หมู 10  (ซอยบ้านนาย
สมพงษ์)

169,000 169,000

โครงการซอมแซมถนน
หินคลุก  บ้านดอนแปะ 
หมู  8  (สายบ้าน ร.ต.อ
.คุณากร)

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

1,512,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุน 
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ ด้าน
สาธารณสุข

280,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบัวใหญ

รวม 11,631,500 10,953,004 415,000 7,484,476 1,089,500 1,109,880 140,000 330,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

1,512,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุน 
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ ด้าน
สาธารณสุข

280,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบัวใหญ

150,000 150,000

รวม 6,242,000 301,640 39,697,000

วันที่พิมพ์  : 5/8/2565  10:06:38 หน้า : 28/28
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