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แผนการดำเนินงาน  



 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 



คำนำ 
 
 แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้
จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่การ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ซึ่งแผนการดำเนินงาน (Action Plan) มีลักษณะเป็น
แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น ในส่วนของ
แผนงาน/โครงการพัฒนามาหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ยังไม่ได้มีการ
รวบรวม เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเร่งจัดทำแผนการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2561 ที่กำหนดให้ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 
  

 แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ดำเนินงาน การประเมินผล ทั้งนี้ ยังทำให้การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงาน 
และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนงานการดำเนินงาน จะทำให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตตำบลโป่งตาลอง และสามารถตอบสนองความต้องการ
ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตตำบลโป่งตาลอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 

         สำนักงานปลัด 
                                                            องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 



๑ 
 

ส่วนที่ 1 
 

1. บทนำ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยในส่วนของการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น ซึ่งจะทำ
ให้แนวทางการดำเนินงานมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทำงานระหว่าง
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 
 

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยจัดทำ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้ันตอน ดังนี้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

2) แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 1)      ทำให้ได้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ตำบลโป่งตาลอง ในปีงบประมาณ 2565 
 2)      เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3)      ใช้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  



ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 5.96 12,430,183 19.71 อบต.โป่งตาลอง
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.46 1,000,000   1.59 อบต.โป่งตาลอง

รวม 14 6.42 13,430,183 21.29
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ าตามแนวทางพระราชด าริ

ไม่มีโครงการด าเนินการในยุทธศาสตร์น้ี  -  -  -  -  -
รวม 0 0.00 -             0.00

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
   3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15 6.88 2,340,000   3.71 อบต.โป่งตาลอง

รวม 15 6.88 2,340,000 3.71
  
ทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน
   4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 3.67 690,000      1.09 อบต.โป่งตาลอง
   4.2 แผนงานสาธารณสุข 8 3.67 895,000      1.42 อบต.โป่งตาลอง
   4.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 12 5.50 580,000      0.92 อบต.โป่งตาลอง
   4.4 แผนงานงบกลาง 3 1.38 10,165,200 16.11 อบต.โป่งตาลอง

รวม 31 14.22 12,330,200 19.55

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

บทท่ี 2
ส่วนท่ี 2
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 6 2.75 420,000      0.67 อบต.โป่งตาลอง

รวม 6 2.75 420,000     0.67
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
    6.1 แผนงานการศึกษา 17 7.80 5,426,764 8.60 อบต.โป่งตาลอง

รวม 17 7.80 5,426,764 8.60
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
    7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 2.75 530,000 0.84 อบต.โป่งตาลอง

รวม 6 2.75 530,000 0.84
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
   8.1 แผนงานการเกษตร 2 0.92 60,000 0.10 อบต.โป่งตาลอง

รวม 2 0.92 60,000 0.10
9. บัญชีครุภัณฑ์
   9.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 0.92 25,000 0.04 อบต.โป่งตาลอง
   9.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.46 142,500 0.23 อบต.โป่งตาลอง
   9.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 1.38 74,000 0.12 อบต.โป่งตาลอง
   9.4 แผนงานการศึกษา 1 0.46 129,000 0.20 อบต.โป่งตาลอง

รวม 7 3.21 370,500 0.59
10. บัญชีรายจ่ายประจ า
   10.1 แผนงานงบกลาง 6 2.75 1,856,888 2.94 อบต.โป่งตาลอง
   10.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 61 27.98 16,269,505 25.79 อบต.โป่งตาลอง
   10.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 2.29 155,000 0.25 อบต.โป่งตาลอง
   10.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2 0.92 300,000 0.48 อบต.โป่งตาลอง
   10.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23 10.55 6,590,000 10.45 อบต.โป่งตาลอง
   10.6 แผนงานการศึกษา 23 10.55 3,001,000 4.76 อบต.โป่งตาลอง
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

รวม 120 55.05 28,172,393 44.66

รวมท้ังส้ิน 218 100.00 63,080,040 100.00
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน บ้านโป่งตาลอง
 หมู่ท่ี 1 (เส้นเช่ือม
บ้านปอหู)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic concrete หมู่ท่ี  1 (เส้นเช่ือมบ้านปอ
หู หมู่ท่ี 4)  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร   ไม่มีไหล่ทาง 
 ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   500   เมตร หนาเฉล่ีย 
0.04  เมตร  หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,500 
ตารางเมตร โดยด าเนินการลงลูกรังช้ันรองพ้ืนทาง
ปริมาณไม่น้อยกว่า  580  ลูกบาศก์เมตร  ลงหินคลุก
ช้ันพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า  260  ลูกบาศก์เมตร 
เกรดเกล่ียปรับแต่งบดอัดแน่น  พร้อมงานเคร่ืองหมาย
บนผิวจราจร ติดต้ังป้ายโครงการช่ัวคราว  1  ป้าย  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2561-2565  
แผนปี 2565 หน้า  42  โครงการท่ี 9 )

1,147,222 หมู่ท่ี  1  
บ้าน

โป่งตาลอง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้านหนอง
คุ้ม  หมู่ท่ี  2  (ซอย
บ้านนางไมตรี แซ่เล้ียง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic concrete หมู่ท่ี  2 บ้านหนองคุ้ม 
(ซอยบ้านนางไมตรี  แซ่เล้ียง) ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร   ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   260  
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.04  เมตร  หรือปริมาณงานรวมไม่
น้อยกว่า 1,300  ตารางเมตร โดยด าเนินการลงหิน
คลุกช้ันพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า  135  ลูกบาศก์
เมตร เกรดเกล่ียปรับแต่งบดอัดแน่น  พร้อมงาน
เคร่ืองหมายบนผิวจราจร ติดต้ังป้ายโครงการช่ัวคราว  
1  ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  1  ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 
2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2563 แผนปี 
2565  หน้า  5  โครงการท่ี 11 )

481,458 หมู่ท่ี 2 
บ้านหนอง

คุ้ม

กองช่าง

รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565  (แบบ ผ.01)

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
3 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (ซอย
ร่วมใจ) บ้านโป่งไทร 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (ซอยร่วมใจ)  บ้านโป่งไทร  หมู่ท่ี  3  ผิว
จราจรกว้าง  3.00  เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า  
130  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่
น้อยกว่า 390 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
เฉล่ีย 0.25-0.50 เมตร   ติดต้ังป้ายโครงการช่ัวคราว  1
  ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2561-2565 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564  แผนปี 2565  หน้า  4  
โครงการท่ี 10 )

292,568 หมู่ท่ี 3 
บ้านโป่งไทร

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (ซองซูซี เส้น
วงเวียน - ศิลาทองรี
สอร์ท) บ้านปอหู หมู่ท่ี
 4

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้านปอหู หมู่ท่ี 4 ผิวจราจรกว้าง 4.50 
เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 0.25-0.50 เมตร   
ติดต้ังป้ายโครงการช่ัวคราว  1  ป้าย  พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่ง
ตาลอง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองช่าง)  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
 พ.ศ. 2564 แผนปี 2565 หน้า  4  โครงการท่ี 14 )

1,644,799 หมู่ท่ี 4 
บ้านปอหู

กองช่าง

หมายเหตุพ.ศ. 2564
งบประมาณ 2566

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2565
งบประมาณ 2565หน่วย

ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
ล าดับ

ท่ี
รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
5 โครงการขุดเจาะบ่อ

บาดาลภายในหมู่บ้าน 
พร้อมติดต้ังถังแชมเปญ
 และขยายเขตประปา
หมู่บ้านท้ังระบบ  บ้าน
ตะเคียนงาม  หมู่ท่ี 8

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน
หมู่บ้าน  พร้อมติดต้ังถังแชมเปญ และขยายเขตประปา
หมู่บ้าน  ท้ังระบบ บ้านตะเคียนงาม  หมู่ท่ี 8 ขุดเจาะ
บ่อบาดาล  ขนาด  Ø 6 น้ิว  จ านวน  1  บ่อ  ปริมาณ
น้ าไม่น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม.  พร้อมฐานราก  คสล.  
โดยรอบ ขนาด  2.00×2.00×0.15  ม.  ติดต้ังถัง
แชมป์เปญขนาด  15  ลบ.ม/ชม. สูง  15 เมตร  
พร้อมฐานราก  ติดต้ังไฟฟ้า  ขนาด  15(45) แอมป์  
จ านวน  1  เคร่ือง  ติดต้ังซับเมอร์ส  ขนาด  1.5 
แรงม้า (มาตรฐานยุโรป)  พร้อมตู้ควบคุม  และวางท่อ 
PVC  ขนาด Ø  2  น้ิว  ช้ัน  8.5  ระยะทางรวมไม่
น้อยกว่า  1,000  ม.  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  1  
ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 
2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 แผนปี 
2565  หน้า  6  โครงการท่ี 22 )

478,743 หมู่ท่ี 8 
บ้าน

ตะเคียนงาม

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้านหนอง
กรวด หมู่ท่ี 10 (สาม
แยกบ้านนายน้อยวีระ
ยุทธ ถึงวัดถ้ าศิลาทอง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic concrete หมู่ท่ี  10 บ้านหนองกรวด
 (เส้นวัดถ้ าศิลาทอง  ต่อจากจุดเดิม) ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร   ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า  
 430   เมตร หนาเฉล่ีย 0.04  เมตร  หรือปริมาณ
งานรวมไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร โดย
ด าเนินการลงหินคลุกช้ันพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า  
223  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกล่ียปรับแต่งบดอัดแน่น  
พร้อมงานเคร่ืองหมายบนผิวจราจร ติดต้ังป้ายโครงการ
ช่ัวคราว  1  ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  1  ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี
 2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2563 แผนปี 
2565 หน้า 12 โครงการท่ี  49

786,242 หมู่ท่ี 10 
บ้านหนอง

กรวด

กองช่าง

    

พ.ศ. 2565
หน่วย

ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
7 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางวาลาตารีสอร์ท
  เช่ือมต่อจากคอนกรีต
เดิม) บ้านเนินทอง หมู่ท่ี
 11

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายทางวาลาตารีสอร์ท เช่ือมต่อจากคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม)  หมู่ท่ี  11  บ้านเนินทอง  ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 
2,700 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 
0.25-0.50 เมตร   ติดต้ังป้ายโครงการช่ัวคราว  1  
ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2561-2565 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 แผนปี 2565  หน้า  8
  โครงการท่ี 30 )

1,969,757 หมู่ท่ี 11 
บ้านเนิน

ทอง

กองช่าง

8 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม
 หมู่ท่ี 5

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  Pavement
 In-Place recycling  (กัดลึก 0.20 ม.)  ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร   ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   200   
เมตร  หนาเฉล่ีย  0.04  เมตร   หรือปริมาณงานรวม
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร โดยด าเนินการลงหิน
คลุกช้ันพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า  124  ลูกบาศก์
เมตร เกรดเกล่ียปรับแต่งบดแน่น พร้อมงาน
เคร่ืองหมายบนผิวจราจร ติดต้ังป้ายโครงการช่ัวคราว  
1  ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 
2561-2565 แผนปี 2565 หน้า 57   โครงการท่ี 
88 )

503,904 หมู่ท่ี 5 
บ้านหนอง

ซ่อม

กองช่าง

    

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
9 โครงการซ่อมสร้าง

ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน แบบ 
Asphaltic concrete 
(เส้นหน้าบ้านพ่อทอง
หลา ต่อจาก
ถนนลาดยางเดิม)  
บ้านหนองซ่อม  หมู่ท่ี 5

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  Pavement
 In-Place recycling  (กัดลึก 0.20 ม.)   ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร   ไม่มีไหลทาง  ระยะทางยาวไม่น้อย
กว่า   500   เมตร  หนาเฉล่ีย  0.04  เมตร   หรือ
ปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร โดย
ด าเนินการลงหินคลุกช้ันพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า  
310  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกล่ียปรับแต่งบดแน่น พร้อม
งานเคร่ืองหมายบนผิวจราจร ติดต้ังป้ายโครงการ
ช่ัวคราว  1  ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ินปี 
2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 แผนปี 
2565 หน้า  5  โครงการท่ี 17 )

1,089,752 หมู่ท่ี 5 
บ้านหนอง

ซ่อม

กองช่าง

10 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน บ้านสระน้ าใส 
(ซอยทองหล่อ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  Pavement
 In-Place recycling  (กัดลึก 0.20 ม.)    ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร   ไม่มีไหลทาง  ระยะทางยาวไม่น้อย
กว่า   300   เมตร  หนาเฉล่ีย  0.04  เมตร   หรือ
ปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร โดย
ด าเนินการลงหินคลุกช้ันพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า  
186  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกล่ียปรับแต่งบดแน่น พร้อม
งานเคร่ืองหมายบนผิวจราจร ติดต้ังป้ายโครงการ
ช่ัวคราว  1  ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 
2561-2565 แผนปี 2565 หน้า  63 โครงการท่ี 
128 )

748,144 หมู่ท่ี 7
บ้านสระน้ า

ใส

กองช่าง

    

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

9



1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
11 โครงการซ่อมสร้าง

ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน แบบ 
Asphaltic concrete 
(เส้นหน้าบ้านนายสุพล 
 ศรีจันทึก - วัดมอ
ตะเคียน)  บ้านมอ
ตะเคียน  หมู่ท่ี 9

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  Pavement
 In-Place recycling  (กัดลึก 0.20 ม.)  ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร   ไม่มีไหลทาง  ระยะทางยาวไม่น้อย
กว่า   350   เมตร  หนาเฉล่ีย  0.04  เมตร   หรือ
ปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร โดย
ด าเนินการลงหินคลุกช้ันพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า  
217  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกล่ียปรับแต่งบดแน่น พร้อม
งานเคร่ืองหมายบนผิวจราจร ติดต้ังป้ายโครงการ
ช่ัวคราว  1  ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ปี 
2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  หน้า  6  โครงการท่ี
 24 )

870,258 หมู่ท่ี 9 
บ้านมอ
ตะเคียน 
หมู่ท่ี 9

กองช่าง

12 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน แบบ 
Asphaltic concrete 
(บ้านบังอร  บูเคม่า - 
บ้านนางจันทร์เพ็ญ  
พ่ึงพิง) บ้านเทพนิมิตร 
หมู่ท่ี 12

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  Pavement
 In-Place recycling  (กัดลึก 0.20 ม.)    ผิวจราจร
กว้าง 4.50 เมตร   ไม่มีไหลทาง  ระยะทางยาวไม่น้อย
กว่า   330   เมตร  หนาเฉล่ีย  0.04  เมตร   หรือ
ปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร โดย
ด าเนินการลงหินคลุกช้ันพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า  
171  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกล่ียปรับแต่งบดแน่น พร้อม
งานเคร่ืองหมายบนผิวจราจร ติดต้ังป้ายโครงการ
ช่ัวคราว  1  ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 
2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 แผนปี 
2565  หน้า  8  โครงการท่ี 32 )

691,558 หมู่ท่ี 12 
บ้านเทพ

นิมิตร หมู่ท่ี
 12

กองช่าง

    

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

10



1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
13 โครงการซ่อมสร้าง

ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน แบบ 
Asphaltic concrete 
(จากหน้าบ้านนางพวง
เงิน มาลาชาติ - นายพี
ระวิทย์  ใบชาธัญวรัตน์)
 บ้านโป่งฉนวน  หมู่ท่ี  
13

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  Pavement
 In-Place recycling  หมู่ท่ี 13  บ้านโป่งฉนวน (เส้น
หน้าบ้านนางพวงเงิน  มาลาชาติ-นายพีระวิทย์  ใบ
ชาธัญวรัตน์)  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   ไม่มีไหล
ทาง  ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   700   เมตร  หนา
เฉล่ีย  0.04  เมตร   หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 
4,200 ตารางเมตร โดยด าเนินการลงหินคลุกช้ันพ้ืน
ทางปริมาณไม่น้อยกว่า  434  ลูกบาศก์เมตร เกรด
เกล่ียปรับแต่งบดแน่น พร้อมงานเคร่ืองหมายบนผิว
จราจร ติดต้ังป้ายโครงการช่ัวคราว  1  ป้าย  พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน
 อบต.โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
2 พ.ศ. 2564 แผนปี 2565 หน้า  9  โครงการท่ี 36 )

1,725,778 หมู่ท่ี 13 
บ้านโป่ง
ฉนวน

กองช่าง

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

11







1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 อุดหนุนการด าเนิน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าหรือติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ
ภายในต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์การ
ขยายเขตไฟฟ้าหรือค่าติดต้ัง
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เพ่ือด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า ฯ หรือติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง  ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

1,000,000 ต าบล
โป่งตาลอง

กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565  (แบบ ผ.02)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

12



2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน ้าตามแนวทางพระราชด้าริ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ไม่มีโครงการท่ีจะด าเนินการในปีน้ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ

หน่วย
ด้าเนินการ
ฝ่าย/กอง

พ.ศ. 2565ล้าดับ
ท่ี

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (แบบ ผ.01)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งตาลอง  อ้าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

13
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส าหรับเตรียมการ

เลือกต้ังหรือการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด  
และการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์  หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่*/ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ  
หน้าท่ี  และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา
 และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักปลัด)

700,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

2 โครงการ  อบต.ต้านภัย
หนาว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการและรายจ่ายอ่ืน ๆ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)   
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด)  ( 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี 
 2565  หน้า  99  โครงการท่ี  3 )

50,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมพนักงาน
ส่วนท้องถ่ินและพนักงาน
จ้าง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  จัดซ้ือ
วัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียด  ตามโครงการของ 
 อบต.โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด)  
( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  
2565  หน้า  100  โครงการท่ี  13 )

30,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

4 โครงการจัดสัมมนา
เพ่ิมพูนความรู้เสริมสร้าง
ทักษะ และสร้างความ
สมาน สามัคคี แก่
บุคลากร และผู้น า ฯลฯ 
ในต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  จัดซ้ือ
วัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียด  ตามโครงการของ 
 อบต.โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด)  
( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  
2565  หน้า  100  โครงการท่ี  14 )

500,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

งบประมาณ 2565
พ.ศ. 2565ล าดับ

ท่ี
รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2564โครงการ/กิจกรรม
หน่วย

ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (แบบ ผ.01)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

สถานท่ี
ด าเนินการ

14



3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
5 โครงการรับเสด็จ

โครงการรับเสด็จสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของก าลังพลปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย 
(กอ.ถปถ.ฯ) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  (รายละเอียด  ตาม
โครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  แผนปี  2565
  หน้า  16  โครงการท่ี  1 )

200,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

6 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการท่ีเป็นการ
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ และมุ่งเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่ง
ตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด)  ( 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี 
 2565  หน้า  103  โครงการท่ี  28 )

100,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

7 โครงการจิตอาสาพัฒนา
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือพัฒนาต าบลโป่งตาลองให้มีศักยภาพในทุกด้าน
 ท้ังความสะอาด ความเข็มแข็ง และพัฒนาหมู่บ้าน
ในต าบลโป่งตาลอง  (รายละเอียดตามโครงการของ
  อบต.โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านัก
ปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 
 แผนปี  2565  หน้า  99  โครงการท่ี  1 )

50,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ 2566

หมายเหตุ
งบประมาณ 2565

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
หน่วย

ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

ล าดับ
ท่ี
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
8 โครงการประชาร่วมใจ 

ถนนปลอดภัย
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชาร่วม
ใจ ถนนปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนน
และค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวข้อง และค่าใช้จ่าย
อ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  
อบต.โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านัก
ปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 
 แผนปี  2565  หน้า  102  โครงการท่ี  26 )

50,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

9 โครงการศูนย์บริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One 
stop service)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศูนย์บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ในการบริการประชาชนในเร่ือง
ต่าง ๆ รวมท้ังรับแจ้งเหตุของประชาชนในพ้ืนท่ี 
และจัดให้มีการติดต่อส่ือสาร การร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ ผ่านระบบออนไลน์ ท่ีเก่ียวข้อง และค่าใช้จ่าย
อ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  
อบต.โป่งตาลอง)       ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 
2565 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  แผนปี  2565  หน้า  
16  โครงการท่ี  3 )

50,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

10 โครงการค่าจ้างท่ีปรึกษา
ในการจัดเก็บข้อมูลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูล
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
การบริการของ อบต. ประจ าปี 2565 ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ส านักปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  99  
โครงการท่ี  5 )

20,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565

งบประมาณ 2566
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
11 โครงการจัดงานเวที

ประชาคมระดับต าบล
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  ประชุมระดมความคิด  เป็น
ค่าอาหาร  อาหารว่าง  เคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์
  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่ง
ตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด)         
     ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  
แผนปี  2565  หน้า  101  โครงการท่ี  20 )

40,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

12 โครงการจัดงานเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้าน
เพ่ือจัดท าแผนชุมชน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ประชุมระดมความคิด เป็น
ค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  
ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตา
ลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด)  ( 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี 
 2565  หน้า  102  โครงการท่ี  21 )

40,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

13 โครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือจัดหาจัดท า ปรับปรุง แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองคลัง ) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
 2561-2565 แผนปี 2565 หน้า 101 
โครงการท่ี 15)

450,000 ต าบล
โป่งตาลอง

กองคลัง

14 โครงการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี การให้
ความรู้แก่ผู้ช าระภาษี

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ อบต.
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 แผนปี 2565 หน้า 
101 โครงการท่ี 16)

50,000 ต าบล
โป่งตาลอง

กองคลัง

0

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
หน่วย

ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 อุดหนุนโครงการศูนย์

ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อ าเภอปากช่อง)

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (อ าเภอปากช่อง) โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองน  าแดงเป็นผู้รับผิดชอบเบิกจ่าย
ตามงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน เพ่ือใช้ใน
การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานไว้ใช้ในศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร  ฯลฯ   ตั งจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561
 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  106  โครงการ
ท่ี  2 )

10,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

0 #REF!

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (แบบ ผ.02)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 โครงการฝึกอบรมหรือ

ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  
จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า 
 110  โครงการท่ี 1 )

100,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
อปพร.  ศึกษาดูงาน  จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ 
 อบต.โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงาน
ปลัด)      ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 
2565 แผนปี  2565  หน้า  105  โครงการท่ี  42
 )

100,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมซักซ้อมแผนกรณีเกิด
เหตุอัคคีภัย  จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.
โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  
( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  
2565  หน้า  113  โครงการท่ี  25 )

100,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

4 โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกัน  และลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันข้ึนปีใหม่ โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร  อาหารว่าง  และเคร่ืองด่ืม  น้ าแข็ง  วัสดุ  
อุปกรณ์  ท่ีเก่ียวข้อง  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ท่ีจ าเป็น  ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)   ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  110  
โครงการท่ี  2 )

20,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (แบบ ผ.01)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
5 โครงการรณรงค์การ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกัน  และลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง  และเคร่ืองด่ืม  น้ าแข็ง  
วัสดุ  อุปกรณ์  ท่ีเก่ียวข้อง  และค่าใช้จ่ายอ่ืน   ท่ี
จ าเป็น  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.
โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  
 ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี 
 2565  หน้า  110  โครงการท่ี  3 )

20,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมการ
สร้างเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซ้ือวัสดุ  
อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.
โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  
( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี 
 2565  หน้า  120  โครงการท่ี  8 )

50,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

7 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในสถานการณ์
ภัยพิบัติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนท่ี
ประสบปัญหาภัยพิบัติ ท้ังอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 
และภัยอันตรายอ่ืนฯ ท่ีเกิดข้ึน  ฯลฯ  (รายละเอียด
ตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  114  
โครงการท่ี  30 )

200,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าต าบลโป่งตาลอง  
ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตา
ลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม 
แผนปี  2565  หน้า  16  โครงการท่ี  2 )

100,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

8 690,000

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2566งบประมาณ 2565
หมายเหตุพ.ศ. 2564
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 ค่าส ารวจข้อมูล เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน

ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ บ้า เงินอุดหนุนท่ัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี 2565 หน้า 
118 โครงการท่ี  10 )

20,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

2 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการและรายจ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 
(รายละเอียดตามโครงการของ อบต.โป่งตาลอง)  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า
  116  โครงการท่ี  2 )

50,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

3 โครงการฉีดพ่นหมอก
ควันก าจัดยุงลาย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ายาพ่นหมอกควันค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย  และ
การรณรงค์ในการก าจัดลูกน้ า  เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  ฯลฯ  (รายละเอียดตาม
โครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561
 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  116  โครงการท่ี 
 3 )

100,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

4 โครงการควบคุมเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคโควิด-19 
(COVID-19) ต าบลโป่ง
ตาลอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการฯ เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง
 ควบคุมโรคโควิด 19 ในพ้ืนท่ีต าบลโป่งตาลอง  ฯลฯ 
 (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) ( แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
แผนปี  2565  หน้า  19  โครงการท่ี  1 )

100,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
5 โครงการควบคุมป้องกัน

โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการฯ เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง
 ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า ในพ้ืนท่ี
ต าบลโป่งตาลอง  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการ
ของ  อบต.โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561–
2565 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 แผนปี 2565 หน้า 19 
โครงการท่ี 2 )

100,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

6 ค่าจัดซ้ือวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันและอุปกรณ์ ฯลฯ ใน
การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เงินอุดหนุนท่ัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส านักงานปลัด) ( แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า 
 118  โครงการท่ี  9 )

70,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

6 440,000

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด
เพ่ือใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และให้ความรู้กับเยาวชน
และประชาชนท่ัวไปในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้โทษและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ  (รายละเอียด
ตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  114  
โครงการท่ี  26 )

50,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมความรู้
ด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการต่าง ๆ  จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ์
  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  เคร่ืองด่ืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.
โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  
 ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี 
 2565  หน้า  102  โครงการท่ี  24 )

30,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนและกลุ่มอาชีพ
ในต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซ้ือวัสดุ  
อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.
โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  (
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  
2565  หน้า  112  โครงการท่ี  15 )

50,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

4 โครงการทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานท่ีของกลุ่ม
แม่บ้าน  กลุ่มอาชีพใน
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  
จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตาม
โครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561
 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  112  โครงการท่ี 
 16 )

30,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
5 โครงการสร้าง

หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุและจัดสวัสดิการ
เบ้ียความพิการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซ้ือวัสดุ  
อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.
โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  
( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี 
 2565  หน้า  107  โครงการท่ี  3 )

10,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลโป่ง
ตาลอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสภา
เด็กฯ ฝึกอบรม  จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ์ และพัฒนา
ศักยภาพ สภาเยาวชน อปท. ต าบลโป่งตาลอง  ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)     
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  
2565  หน้า  109  โครงการท่ี  15 )

50,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
 สภาเยาวชน อปท. 
ต าบลโป่งตาลองในการ
จัดรณรงค์ส่งเสริมอนามัย
เจริญพันธ์ุวัยรุ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ต าบลโป่ง
ตาลอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซ้ือวัสดุ  
อุปกรณ์ และพัฒนาศักยภาพ สภาเยาวชน อปท. 
ต าบลโป่งตาลอง  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการ
ของ  อบต.โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 –
 2565 แผนปี  2565  หน้า  109  โครงการท่ี  
11 )

50,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

8 โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะการ
ประสานงานเพ่ือระดม
ทรัพยากรส่งเสริมอนามัย
เจริญพันธ์ป้องกัน – 
แก้ไขปัญหาเอดส์และ
การต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซ้ือวัสดุ  
อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.
โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  
( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  
2565  หน้า  109  โครงการท่ี  12 )

40,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
9 โครงการทักษะการ

พูดคุยของพ่อแม่/
ผู้ปกครองลูกและวัยรุ่นท่ี
อยู่อาศัยในครอบครัว 
เร่ือง ส่งเสริมอนามัย
เจริญพันธ์ุเพ่ือป้องกัน
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซ้ือวัสดุ  
อุปกรณ์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง ในการแนะน า และส่งเสริมอนามัยเจริญ
พันธ์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
 ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตา
ลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  
2565  หน้า  109  โครงการท่ี  13 )

20,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

10 โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าริ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซ้ือวัสดุ  
อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.
โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  
( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  
2565  หน้า  112 โครงการท่ี 14 )

50,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

11 โครงการจัดต้ังโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ชีวิตของผู้อายุในต าบลโป่งตาลอง ฯลฯ  (รายละเอียด
ตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 แผนปี  2565  
หน้า  17 โครงการท่ี  1)

100,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุและ
พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการ
ของ  อบต.โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 –
 2565 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 แผนปี 2565  หน้า 17 
โครงการท่ี  1)

100,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

12 580,000

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน
แผนงานงบกลาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 ค่าเบ้ียยังชีพคนชรา เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ แยกตามอายุ 60,70,80,90  จ านวน 12 
เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  (ส านักงานปลัด)

8,164,800 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

2 ค่าเบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้
พิการ จ านวน 12 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ส านักงานปลัด)

1,970,400 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

3 ค่าเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธ์ิได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์รับรองและได้ท าการวินิจฉัยแล้ว 
จ านวน 12 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)

30,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

3 10,165,200

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 อุดหนุนโครงการ

พัฒนาการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน

เพ่ืออุดหนุนการด าเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)  ในเขตต าบลโป่ง
ตาลอง  จ านวน  13  หมู่บ้านๆ  ละ  15,000.- 
บาท  เพ่ือให้ อสม.  ด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส านักงานปลัด)  ( 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 แผนปี  
2565  หน้า  119  โครงการท่ี  1 )

195,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

 
2 เงินอุดหนุนส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านท้ัง 13 
หมู่บ้าน ในการจัดท าโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โดยสนับสนุนหมู่บ้านละ  20,000  บาท
 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส านักงานปลัด) ( 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  
2565  หน้า  117  โครงการท่ี  8 )

260,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (แบบ ผ.02)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565
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5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน
แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดต้ัง
ธนาคารขยะ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการและรายจ่ายอ่ืนๆ  ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า
  120  โครงการท่ี  3 )

100,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะและลดปริมาณ
ขยะในชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการและรายจ่ายอ่ืนๆ  ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต. โป่งตาลอง)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  
2565  หน้า  120  โครงการท่ี  3 )

30,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

3 โครงการปลูกป่า/ปล่อย
พันธ์ุปลาและบ ารุงรักษา
ป่าตามแนวพระราช
เสาวนีย์

เพ่ือใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  และกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีส่งเสริมการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  เพ่ือด าเนินงานเมืองย่าน่าอยู่  เป็นค่า
วิทยากร , ค่าอาหาร , อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม , ค่าพันธ์ุ
ปลา , พันธ์ุไม้  ฯลฯ   ในกลุ่มเยาวชน  และประชาชน
ท่ัวไป  เพ่ือดูแลรักษาป่า  ปลูกป่า  หรืออนุรักษ์แหล่งน้ า
ส่ิงแวดล้อม  เช่น  จ้างเหมาราษฎรดูแลรักษาป่าชุมชน  
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เช่น  การ
อนุรักษ์แหล่งน้ า , ป่าชุมชน ,ป่าสาธารณะ  หรือการฟ้ืนฟู
และบ าบัดน้ าเสีย  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.
โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)    ( 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  
2565  หน้า  120  โครงการท่ี  7 )

40,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (แบบ ผ.01)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565
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5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน
แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
4 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน 
(อพ.สธ.-สถ.)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแปลงปลูกพืช
สมุนไพรท่ีมีในพ้ืนท่ีต าบลโป่งตาลอง  ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ อบต.โป่งตาลอง)  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี 2565 หน้า 
120 โครงการท่ี 9 )

100,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

5 โครงการขยะพิษแลกไข่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้
ประชาชนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะมีพิษท่ีเป็นอันตรายจาก ชุมชน และแยกออกจาก
ขยะท่ัวไปน ามาก าจัดขยะได้ถูกวิธี ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ อบต.โป่งตาลอง)  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
แผนปี 2565 หน้า 20 โครงการท่ี 1 )

50,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

6 โครงการขยะแลกไข่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้
ประชาชนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะจาก ชุมชน และแยกออกจากขยะท่ัวไปน ามา
ก าจัดขยะได้ถูกวิธี ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการ
ของ อบต.โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 –
 2565 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 แผนปี 2565 หน้า 20 
โครงการท่ี 2 )

100,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการท่ีเก่ียวข้องกับ
การพัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสมวัย ต่างๆ เช่น  
โครงการวันเด็กแห่งชาติ  โครงการแข่งกีฬา  
โครงการธรรมะกับเด็กเล็ก  โครงการวันลอยกระทง 
ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 
2565 แผนปี  2565  หน้า  121  โครงการท่ี  1 )

80,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
วันเด็ก

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก 
 เช่น  ค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืม  ส าหรับเด็กท่ีมาร่วม
กิจกรรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า 
 107  โครงการท่ี  1 )

        30,000 ต าบล
โป่งตาลอง

กอง
การศึกษาฯ

3 เงินสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล   โป่งตาลอง  
จ านวน  80  คน  จัดสรรอัตราคนละ  21  บาทต่อ
วัน  จ านวน  245  วัน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า 
 121  โครงการท่ี  2 )

      411,600 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

การ
การศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (แบบ ผ.01)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
4 เงินค่าจัดการเรียนการ

สอน (รายหัว)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่ือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา  
และเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็กเล็กจ านวน  80  คน  
คนละ 1,700 บาท ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็น
เงิน  136,000  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า 
 122  โครงการท่ี  6 )

      181,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

กอง
การศึกษาฯ

5 ค่าหนังสือเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200 
บาท/ปี  จ านวน  50  คน  (เด็กอายุ 3-5 ปี)  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

        10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

กอง
การศึกษาฯ

6 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  200
 บาท/ปี  จ านวน  50  คน  (เด็กอายุ 3-5 ปี )  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

        10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

กอง
การศึกษาฯ

7 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ  
300 บาท/ปี  จ านวน  50  คน  (เด็กอายุ 3-5 ปี ) 
 ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

        15,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

กอง
การศึกษาฯ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
8 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  430

 บาท/ปี  จ านวน  50  คน  (เด็กอายุ 3-5 ปี )  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

        21,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

กอง
การศึกษาฯ

9 อาหารเสริม(นม) เด็ก
อนุบาล และเด็ก
ประถมศึกษาท่ี 1 - 6

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กอนุบาล 
 และเด็กประถมศึกษาปีท่ี1 – 6  โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
 จ านวนเด็ก  640  คน จัดสรรอัตราคนละ  7.37  
บาท  จ านวน  260  วัน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  
2565  หน้า  121  โครงการท่ี  2 )

   1,226,368 โรงเรียน
สังกัด 
(สพฐ.)

กอง
การศึกษาฯ

10 อาหารเสริม(นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวนเด็ก 80  คน  จัดสรร
อัตราคนละ  7.37  บาท  จ านวน  260  วัน  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 
2565 แผนปี  2565  หน้า  121  โครงการท่ี  2 )

      153,296 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

กอง
การศึกษาฯ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
11 โครงการปรับปรุงโรง

อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  โรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  1  ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง)    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 
แผนปี  2565  หน้า  13  โครงการท่ี  1 )

      500,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

กอง
การศึกษาฯ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 โครงการอาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
อนุบาล  และเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  โรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)  จ านวน  640  คน จัดสรรอัตราคนละ  21 
 บาท  จ านวน  200  วัน  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  
2565  หน้า  121  โครงการท่ี  2 )

2,688,000  โรงเรียน
สังกัด(สพฐ.)

กอง
การศึกษาฯ

2 อุดหนุนโครงการ
ขับเคล่ือนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 โรงเรียนสระน้ าใสวิทยา

เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้             
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.
 2564 แผนปี  2565  หน้า  14  โครงการท่ี  1 )

20,000 โรงเรียน
สระน้ าใส

วิทยา

กอง
การศึกษาฯ

3 อุดหนุนโครงการทักษะ
วิชาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
“โรงเรียนบ้านหนองคุ้ม
วิทยา”

เพ่ือส่งเสริมทักษะวิชาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้      (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน
 พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2564 แผนปี  2565  หน้า  14  โครงการท่ี  2 )

20,000 โรงเรียน
บ้านหนอง
คุ้มวิทยา

กอง
การศึกษาฯ

งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (แบบ ผ.02)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
4 อุดหนุนโครงการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพสู่อาชีพ 
(เล้ียงไข่ไก่) “โรงเรียน
บ้านหนองจอก”

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพสู่อาชีพ (เล้ียงไข่
ไก่) ให้แก่นักเรียน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.
 2564 แผนปี  2565  หน้า  15  โครงการท่ี  3 )

20,000 โรงเรียน
บ้านหนอง

จอก

กอง
การศึกษาฯ

5 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะ
ทางด้านคณิตศาสตร์  
“โรงเรียนบ้านหนองซ่อม
ตะเคียนงาม”

เพ่ือจัดหาส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน  และพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 แผนปี  2565  หน้า  15  
โครงการท่ี  4 )

20,000 โรงเรียน
บ้านหนอง

ซ่อม
ตะเคียนงาม

กอง
การศึกษาฯ

6 อุดหนุนโครงการ
ยกระดับการจัดการเรียน
การสอนด้านวิชาการ 
“โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง”

เพ่ือจัดหา  จัดท าส่ือ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 สามารถเช่ือมประสบการณ์กับชีวิตจริง  ฝึกการคิด  
วิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การค้นพบความรู้  สร้าง
กิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 
2565 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 แผนปี  2565
  หน้า  15  โครงการท่ี  5 )

20,000 โรงเรียน
บ้านโป่งตา

ลอง

กอง
การศึกษาฯ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 โครงการจัดการแข่งขัน

กีฬาเยาวชน/ประชาชน  
ต้านภัยยาเสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน/ประชาชน ต้านภัยยาเสพติดเช่น ค่าเช่า
สถานท่ี  ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี/
สนามแข่งขัน  ค่ากรรมการติดสินกีฬา ค่าถ้วยรางวัล
และเงินรางวัล ค่าจัดซ้ือ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่า
จัดซ้ือชุดกีฬาส าหรับนักกีฬา  ค่าด าเนินการพิธีเปิด-
ปิด ค่าวงดุริยางค์ ค่าป้ายโครงการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์/ป้ายรณรงค์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 
2565 แผนปี  2565  หน้า  128  โครงการท่ี  17
 )

170,000 ต าบล
โป่งตาลอง

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการส่งเสริมและจัด
กิจกรรมประเพณี
สงกรานต์รดน้ าหัวผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น 
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ี ค่าป้ายโครงการ  ค่า
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมนันทนาการ  ค่าใช้จ่าย
พิธีกรรมทางศาสนา  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมฯลฯ   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 
2565 แผนปี  2565  หน้า  127  โครงการท่ี  8 )

80,000 ต าบล
โป่งตาลอง

กอง
การศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (แบบ ผ.01)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
3 โครงการประเพณีวันลอย

กระทง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  เช่น  
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ี ค่าป้ายโครงการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าจัดท ากระทง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 
2565 แผนปี  2565  หน้า  127  โครงการท่ี  10
 )

150,000 ต าบล
โป่งตาลอง

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเท่ียวใน
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวในต าบลโป่งตาลอง
โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่า
กระดาษ เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย  ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า
  125  โครงการท่ี  1 )

50,000 ต าบล
โป่งตาลอง

กอง
การศึกษาฯ

5 โครงการจัดกิจกรรมงาน
น้อยหน่าและของดีเมือง
ปากช่อง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ  เช่น ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ในต าบลหรือตกแต่งรถ
ขบวนแห่งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง  
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆร่วมกับอ าเภอปากช่อง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า
  125  โครงการท่ี  2 )

60,000 ต าบล
โป่งตาลอง

กอง
การศึกษาฯ

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

37



7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 อุดหนุนโครงการ

สนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธี งานราชพิธีและงาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อ าเภอปากช่อง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอ าเภอปากช่อง  ในการ
จัดงานรัฐพิธี งานราชพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรม
อ าเภอปากช่อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  132  
โครงการท่ี  1 )

20,000 ต าบล
โป่งตาลอง

กอง
การศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (แบบ ผ.02)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แผนงานการเกษตร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 โครงการฝึกอบรม

ส่งเสริมการเกษตร
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซ้ือวัสดุ  
อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ อบต.
โป่งตาลอง)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)   
( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  
2565  หน้า  138  โครงการท่ี  13 )

30,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านัก
งานปลัด

2 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการจัดท าปุ๋ย
อินทรีย์

เพ่ือเป็นค่าจ่ายในการฝึกอบรม จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของ อบต.โป่งตาลอง)
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)   ( 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  
2565  หน้า  138  โครงการท่ี  14 )

30,000 ต าบล
โป่งตาลอง

ส านัก
งานปลัด

0 #REF!

รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2566

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (แบบ ผ.01)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 แผนงาน

บริหารงาน
ท่ัวไป

ครุภัณฑ์ส านักงาน  - ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร	
จ านวน      10,000.-   บาท 
   เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน
 2 หลัง หลังละ 5,000 บาท
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน
   ต้ังตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีก าหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ส านักงานปลัด) ( แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี
 2565  หน้า 140 โครงการท่ี  5 )

10,000 ส านัก
งานปลัด

ส านัก
งานปลัด

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED สี ราคา    15,000.-    บาท 
   เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction
 เลเซอร์หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท 
จ านวน     1 เคร่ือง
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน
    ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ ปัจจุบัน ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ส านักงานปลัด)   ( แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี
 2565  หน้า  141  โครงการท่ี  8 )

15,000 ส านัก
งานปลัด

ส านัก
งานปลัด

ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  (แบบ ผ.08)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งตำลอง  อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ
บัญชีครุภัณฑ์

ประเภท
งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

ประเภท
งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565

3 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  - ค่าจัดซ้ือถังพ่นชนิดอัดลมส าหรับฉีดพ่น
สารเคมีแบบตกค้าง	 
    จ านวน     142,500.-   บาท 
     เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือถังพ่นชนิดอัดลมส าหรับ
ฉีดพ่นสารเคมีแบบตกค้าง จ านวน 5 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 28,500 บาท
     คุณลักษณะพ้ืนฐาน
     เป็นถังพ่นเคมีชนิดอัดลมท่ีใช้ในงาน
ควบคุมยุงพาหะน าโรค เป็นเคร่ืองใหม่ และ
เป็นถังพ่นท่ีอยู่ในสายการผลิตไม่ใช่ถังพ่น
ดัดแปลง ประกอบด้วย ตัวถังพ่นท่ีมีถังอัดลม
ได้ด้วยมือ ,สายส่งน้ า ยา,ไกบังคับการไหลน้ ายา
,ก้านพ่น,ก้านพ่นและอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ี
จ าเป็น ต้ังตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ส านักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 บัญชี
ครุภัณฑ์   ปี 2565  หน้า  23  โครงการท่ี  8
 )

142,500 ส านัก
งานปลัด

ส านัก
งานปลัด

4 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  - ชุดทดสอบความเหลวของคอนกรีต Slump 
Test set  	จ านวน   9,000  บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดทดสอบความ
เหลวของคอนกรีต   Slump Test set   
จ านวน  1   ชุด   (ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ใช้ราคาท้องถ่ินหรือราคาท้องตลาด
ท่ัวไป)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

9,000 กองช่าง กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

ประเภท
งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565

5  - เคร่ืองเจาะคอนกรีต             	
        จ านวน   60,000.-  บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจาะ
คอนกรีต  จ านวน  1  ชุด  (ไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาท้องถ่ินหรือราคา
ท้องตลาดท่ัวไป) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
ช่าง)

60,000 กองช่าง กองช่าง

6  - แบบหล่อคอนกรีตเหล็ก ทรงเหล่ียม CM 1   
     จ านวน     5,000.-  บาท 	       
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาแบบหล่อคอนกรีต
เหล็ก ทรงเหล่ียม CM 1  จ านวน  1  ชุด  (ไม่
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคา
ท้องถ่ินหรือราคาท้องตลาดท่ัวไป) ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้  (กองช่าง)

5,000 กองช่าง กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

ประเภท
งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565

7 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน  - โต๊ะโรงอาหารสแตนเลส		         
           จ านวน     90,000.-   บาท 
           เพ่ือใช้ส าหรับใช้น่ังรับประทานอาหาร
กลางวัน  1  ชุด  ประกอบด้วย  โต๊ะสแตนเลส
  ขนาด  60x150x75  เซนติเมตร  พร้อมม้า
น่ังสแตนเลส  2  ตัว  ขนาด  30x150x45  
เซนติเมตร  ราคา 9,000 บาท จ านวน 10  ชุด
	         คุณลักษณะพ้ืนฐาน
	ต้ังตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีก าหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
 ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 
บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2565  หน้า  140  
โครงการท่ี  6 )

90,000 กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

8 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ส านักงาน	จ านวน	  34,000.-   บาท
     เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานส านักงาน  จอขนาดไม่น้อยกว่า  
19  น้ิว  ราคา  17,000  บาท  จ านวน  2  
เคร่ือง
      คุณลักษณะพ้ืนฐาน
      ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ ปัจจุบัน  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561
 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2565  หน้า  
141  โครงการท่ี  7 )

34,000 กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

ประเภท
งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565

9  - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด  800 
VAจ านวน  5,000.-     บาท
    เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 
 800 VA  ราคา  2,500  บาท  จ านวน  2  
เคร่ือง
     คุณลักษณะพ้ืนฐาน
     ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ ปัจจุบัน  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561
 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2565  หน้า  
140  โครงการท่ี  6 )

5,000 กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

370,500
0 .
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม
  - เพ่ือเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
ตามอัตราท่ีทางราชการก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)

202,123 ส านัก
ปลัด

   เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน
ประจ าปี พ.ศ. 
2565

 - เพ่ือจ่ายเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง โดย
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ
 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณท้ังปี ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)

10,000 ส านัก
ปลัด

เงินส ารองจ่าย  - เพ่ือจ่ายในกรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและ
ส าหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน  
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  เช่น  วาตภัย  อุทกภัย  อัคคีภัย  และ
ภัยอ่ืนๆ  ฯลฯ  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทันต่อ
เหตุการณ์หรือกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่าย  หรือเพ่ือป้องกัน
และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  หรือกรณีท่ีมี
หนังสือส่ังการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทน้ี  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด)

500,000 ส านัก
ปลัด

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

 - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง           
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง   ตาลอง  ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ส านักงานปลัด)

150,000 ส านัก
ปลัด

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร   
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจราจร ท่ี
ประชาชนได้รับประโยชน์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงาน
ปลัด)

100,000 ส านัก
ปลัด

หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

บัญชีรำยจ่ำยประจ ำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งตำลอง  อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ

ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน
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หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน กบท.

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน  (กบท.)  โดยคิดเป็น 2 %  ของประมาณการ
รายได้  ประจ าปี  2565  โดยไม่รวมเงินอุดหนุนท่ัวไป  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)

894,765 ส านัก
ปลัด

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

เงินเดือนนายก/
รองนายก

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ได้แก่  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ตามอัตราท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนโดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  ดังน้ี
(1)  เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอัตราเดือน
ละ  22,080.-  บาท  เป็นเงิน  264,960.-  บาท
(2)  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอัตรา  
12,140.-  บาท  จ านวน  2  อัตรา   เป็นเงิน 291,360.- 
 บาท

556,320 ส านัก
งานปลัด

เงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
อัตราท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
 โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน   12  เดือน     ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด) ดังน้ี
	(1)  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  อัตราเดือนละ  2,000.- บาท  เป็นเงิน  24,000.-  
บาท
	(2)  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  อัตราเดือนละ  1,000.- บาท  จ านวน  2  อัตรา 
  เป็นเงิน  24,000.-  บาท

48,000 ส านัก
งานปลัด
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หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

เงินค่าตอบแทน
พิเศษนายก/รอง
นายก

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร  ได้แก่  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายก  อบต.  ตามอัตราท่ี
ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  โดย
ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน   12  เดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด) ดังน้ี 
	(1)  ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตรา
เดือนละ  2,000.- บาท  เป็นเงิน  24,000  บาท
	(2)  ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
อัตราเดือนละ   1,000.- บาท  จ านวน  2  อัตรา   เป็นเงิน 
 24,000.-  บาท

48,000 ส านัก
งานปลัด

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ตามอัตราท่ีก าหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  อัตราเดือนละ  7,920.-  บาท   จ านวน  1 
 อัตรา  เป็นเงิน  95,040.- บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)

95,040 ส านัก
งานปลัด

เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลฯ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลฯ  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  ดังน้ี 
	(1)  ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  
อัตราเดือนละ  12,140.- บาท    เป็นเงิน  145,680.-  
บาท 
	(2)  ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ 
 อัตราเดือนละ  9,930.- บาท  เป็นเงิน  119,160.-  บาท 
	(3)  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  
อัตราเดือนละ  7,920.- บาท  จ านวน 10  อัตรา  เป็นเงิน 
950,400.- บาท
	(4)  ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  
อัตราเดือนละ  7,920.- บาท  จ านวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  
95,040.- บาท

1,310,280 ส านัก
งานปลัด
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หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

 - เงินเดือน
พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลของส านักงานปลัด  พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี  ตาม
ต าแหน่งและอัตราท่ี ก.อบต. ก าหนด  จ านวน  11  อัตรา  
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน     ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด)

3,255,960 ส านัก
งานปลัด

 - เงินเพ่ิมต่างๆ  
ของพนักงาน

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว / ค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลของส านักงาน
ปลัด  และเงินค่าตอบแทนรายเดือน ส าหรับต าแหน่ง นัก
บริหารงาน อบต. ระดับ กลาง   โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 
 12  เดือน    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)

132,000 ส านัก
งานปลัด

 - เงินประจ า
ต าแหน่ง

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนักบริหารงาน 
อบต. ระดับ กลาง / นักบริหารงาน อบต. ระดับ ต้น / นัก
บริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงิน
ประจ าต าแหน่ง โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)

168,000 ส านัก
งานปลัด

ค่าจ้างพนักงานจ้าง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  
15  อัตรา   โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)

2,231,654 ส านัก
งานปลัด

เงินเพ่ิมต่างๆ  
ของพนักงานจ้าง

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  15  อัตรา  โดย
ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)

192,000 ส านัก
งานปลัด
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หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามท่ีได้รับมอบหมาย  เช่น  
ค่าตอบแทน  ค่าเบ้ียประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานองค์การบริหาร  ส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหาร
  เงินรางวัลเก่ียวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ  
ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  เป็นผู้ด าเนินการสอบ
คัดเลือก  หรือสอบเปล่ียนสายงาน  ฯลฯ  เป็นเงิน  30,000.-
  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
 ประจ าปีงบประมาณ  2565  ให้แก่พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิ
ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  เป็นเงิน  
424,045.-  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าท่ี และ
คณะกรรมการในการเลือกต้ัง ฯลฯ เป็น 500,000.- บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)

954,045 ส านัก
ปลัด

ค่าเบ้ียประชุม  - เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียประชุมให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ  
 ฯลฯ   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)

25,000 ส านัก
งานปลัด

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ต่างๆ  ให้แก่  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง  ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือใน
วันหยุดราชการ  ท่ีได้รับค าส่ัง ให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติ  หรืองาน   ท่ีไม่อาจท าในเวลาราชการได้  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)

80,000 ส านัก
งานปลัด

ค่าเช่าบ้าน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซ้ือบ้านของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามสิทธิท่ีเบิกได้ตามระเบียบฯ  ก าหนด  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)

50,000 ส านัก
งานปลัด
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หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และผู้ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตาม
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)

30,000 ส านัก
งานปลัด

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

 - ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่างๆ
- ค่ารับวารสาร  หนังสือพิมพ์  ส่ิงพิมพ์  หรือส่ิงตีพิมพ์ต่างๆ
- ค่าโฆษณา  และเผยแพร่ ,ค่าจัดท าวารสาร ,ค่าดูแลและ
ปรับปรุงเว็บไซต์
- ค่าล้างรถ  อัดฉีด  เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง  ค่าซักฟอก  ค่า
ระวางรถบรรทุก
- ค่าแรงงานคนในท้องถ่ิน  ในการปฏิรูปงานอย่างใดอย่างหน่ึง
- ค่าจ้างเหมา  บริการ  เช่น  การด าเนินการเก่ียวกับระบบ
ประปา  แบกหามสัมภาระ    ก าจัดปลวก  ก าจัดวัชพืช  ค่า
เช่าเต็นท์  ค่าเช่าเคร่ืองจักรกล  ค่าล้างฟิล์มอัดรูป ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการติดต้ังอุปกรณ์โทรศัพท์ดาวเทียม  ฯลฯ
- ค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่าง ๆ  ค่าพวงมาลา  พาน
ประดับพุ่มดอกไม้
- ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิด
ภาคเรียนและวันหยุด  เพ่ือให้มีงานท า  สร้างรายได้ให้กับ
นักเรียนนักศึกษา  และลดรายจ่ายผู้ปกครอง  และให้นักเรียน
นักศึกษา  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
- ฯลฯ

500,000 ส านัก
งานปลัด

ค่ารับรองและพิธี
การ

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองต่างๆ  ค่าด าเนินการและรายจ่ายอ่ืนๆ  
ในการจัดงานพิธีต่างๆ  ซ่ึงเป็นวันส าคัญทางราชการ  เช่น  
วันปิยมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันจักรี งานรัฐพิธี 
รับเสด็จฯ   ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)

100,000 ส านัก
งานปลัด
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หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

ค่าเล้ียงรับรองใน
การประชุมสภา
ท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองต่างๆ  เช่น  ค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืม
ต่างๆ  เคร่ืองใช้ในการเล้ียงรับรองและค่าบริการ  ฯลฯ  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)

50,000 ส านัก
งานปลัด

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานรัฐพิธีและ
วันส าคัญต่างๆ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ  
เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษา       วันปิยมหาราช ฯลฯ  โดย
จ่ายเป็นค่าจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ค่าจัดเตรียมและตกแต่ง
สถานท่ี  ค่าจัดซ้ือผ้าแพรผ้าร้ิว ธงชาติ  ป้ายสัญลักษณ์  
ดอกไม้ธูปเทียน  ค่าพานพุ่มถวายสักการะ  พวงมาลา  ค่า
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่า
วงดุริยางค์  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จ าเป็น  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)

100,000 ส านัก
งานปลัด

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม  สัมมนา  
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวกับการ
เข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนา   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ีย
เล้ียง  ค่าพาหนะ     ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ฯลฯ  ของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้างของส านักงานปลัด  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)

100,000 ส านัก
งานปลัด

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์ ,
 รถจักรยานยนต์ , เคร่ืองพิมพ์ดีด , เคร่ืองคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่างๆ  ของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ินเตอร์ , เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร , เคร่ืองพ่นหมอกควัน , ตู้ , โต๊ะ , รถตัดหญ้า  
และครุภัณฑ์อ่ืน  ฯลฯ  ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)

200,000 ส านัก
งานปลัด
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หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

วัสดุส านักงาน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของ เคร่ืองใช้ต่างๆ ในส านักงาน 
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป 
หนีบกระดาษ  เข็มหมุด  ลวดเย็บกระดาษ  ธงชาติ  ตรายาง 
 กุญแจ  พระบรมฉายาลักษณ์  เต็นท์  แผ่นป้ายช่ือส านักงาน 
 หรือ  หน่วยงาน  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ  น้ าด่ืม  ฯลฯ  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)

200,000 ส านัก
งานปลัด

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ  ไฟฟ้าและวิทยุ  ส าหรับ
ส านักงาน  อบต.  และนอกส านักงาน  อบต.  เช่น  หลอด
ไฟฟ้า  ฟิวส์  สายไฟ  ปล๊ักไฟ  อุปกรณ์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
วิทยุ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)

10,000 ส านัก
งานปลัด

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของ  เคร่ืองใช้ต่างๆ  เช่น  แปรง  
ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก  ก๊าซหุงต้ม  สายไฟ  มีด  จอบ  
แก้วน้ า  ฯลฯ   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)

50,000 ส านัก
งานปลัด

วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ  
ตลอดจนอุปกรณ์และเคร่ืองอะไหล่  เช่น หม้อแบตเตอร่ี  หัว
เทียน  ยางนอก  ยางใน  กระจก  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 (ส านักงานปลัด)

150,000 ส านัก
งานปลัด

วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น  น้ ามัน
เบนซิน  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเคร่ือง  ฯลฯ  ส าหรับใช้
ยานพาหนะและขนส่ง  เคร่ืองจักรกล  เคร่ืองมือต่างๆ  ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)

500,000 ส านัก
งานปลัด

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ์  ในการรณรงค์  และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ในกิจการหรืองานในหน้าท่ีและแหล่ง
ท่องเท่ียวในต าบลโป่งตาลอง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)

10,000 ส านัก
งานปลัด

วัสดุคอมพิวเตอร์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพ์  โปรแกรม  คอมพิวเตอร์   หรือซอฟต์แวร์   
เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบซีดีรอม(CD-RW)  และอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)

70,000 ส านัก
งานปลัด
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หน่วย
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ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

ค่าไฟฟ้า  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารส านักงาน  อาคารส่ิง
ปลูกสร้างอ่ืนๆ  รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ   ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  หรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลองให้การสนับสนุน  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด)

300,000 ส านัก
งานปลัด

ค่าน้ าประปา  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)

10,000 ส านัก
งานปลัด

ค่าโทรศัพท์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
 ท้ังภายในท้องถ่ินและทางไกลภายในประเทศ และค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการ
ใช้บริการ เช่น 
ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ
 และค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและเผยแพร่ข้อมูลส าหรับใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)

40,000 ส านัก
งานปลัด

ค่าไปรษณีย์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซ้ือดวงตรา
ไปรษณียากร  ฯลฯ  ส าหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)

10,000 ส านัก
งานปลัด

ค่าบริการทางด้าน
โทรคมนาคม

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น  ค่า
โทรสาร  ค่าวิทยุส่ือสาร  ค่าส่ือสาร    ผ่านดาวเทียม  
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าธรรมเนียม  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและการบริการประชาชน  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  (ส านักงานปลัด)

80,000 ส านัก
งานปลัด

งาน
บริหารงานคลัง

เงินเดือนพนักงาน  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลของกองคลัง
 พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี ตามต าแหน่งและอัตราท่ี ก.อบต.
 ก าหนด จ านวน 5 อัตรา โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12  
เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

1,824,600 กองคลัง
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หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

เงินประจ าต าแหน่ง  - นักบริหารงานเพ่ือจ่ายเป็นตอบแทนรายเดือนให้กับระดับ
ต้น ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 1
 อัตรา โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  (กองคลัง)

42,000 กองคลัง

ค่าจ้างพนักงานจ้าง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณต้ังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

408,936 กองคลัง

เงินเพ่ิมต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง  
จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

24,000 กองคลัง

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565 ให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ    เป็นเงิน 200,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  (กองคลัง)
เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนบุคคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ ว 85 ลงวันท่ี 6 
กันยายน 2561 ดังน้ี 
(1) บุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด าเนินการเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
(2) คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ท่ีได้รับแต่งต้ัง
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียน
ผู้ประกอบการ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง
(3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนกรณีท่ีออกตรวจงานจ้าง 
(4) ฯลฯ
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระเบียบฯ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดังกล่าวฯ เป็นเงิน 700,000 บาท  ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองคลัง)

900,000 กองคลัง
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หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง    ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  (กองคลัง)

10,000 กองคลัง

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร

 - เพ่ือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

100,000 กองคลัง

ค่าเช่าบ้าน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซ้ือบ้านของพนักงานส่วนต าบล
 ตามสิทธิท่ีเบิกได้ตามระเบียบฯก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

50,000 กองคลัง

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์รายวัน 
และส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติ
ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าล้างอัดขยายภาพ ค่าจ้างเขียน
ป้ายถาวร ต่าง ๆ การติดต้ังโทรศัพท์ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การจ้างเหมาบริการ ฯลฯ      ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

150,000 กองคลัง

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมสัมมนาและ
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการท้ังในประเทศ และ
ต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

100,000 กองคลัง

รายจ่ายเก่ียวกับ
การรับรองและพิธี
การ

 - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือคณะ
บุคคล ท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน เย่ียมชม ทัศนะศึกษาดูงาน 
หรือไปด าเนินกิจการอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล การประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีได้รับ
แต่งต้ังตามกฎหมาย   เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่า
ของขวัญ ค่าพิมพ์ เอกสาร ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองในการเล้ียง
รับรองรวมท้ังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอ่ืนซ่ึงจ าเป็นต้อง
จ่ายเก่ียวกับการรับรอง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

30,000 กองคลัง
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หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์  ตู้ โต๊ะ 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์  และครุภัณฑ์อ่ืน ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   (กองคลัง)

150,000 กองคลัง

วัสดุส านักงาน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของ   เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ 
 หมึก  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์  ตรายาง  ธงชาติ  
ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

100,000 กองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  แผ่น
กรองแสง  กระดาษพิมพ์ต่อเน่ือง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แมม
โมร่ีการ์ด เมาส์  เคร่ืองกระจายสัญญาณ แผนงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบพกพาและ
แบบต่างๆ  เคร่ืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์,วินโดว์ หรือซอฟแวร์  เป็นรายจ่ายเพ่ือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

120,000 กองคลัง

วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพา 
ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียนฯลฯยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

100,000 กองคลัง

วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนต่างๆ ส าหรับ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เช่น รถจักรยานยนต์ รถกระบะ  รถยนต์
 ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

50,000 กองคลัง

ค่าไปรษณีย์  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซ้ือดวงตรา
ไปรษณียากร  ฯลฯ  ส าหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

100,000 กองคลัง

งานควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ
ภายใน

เงินเดือนพนักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลของส านักงานปลัด  พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี  ตาม
ต าแหน่งและอัตราท่ี ก.อบต. ก าหนด จ านวน 1 อัตรา โดย
ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

205,380 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน
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หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ  2565  ให้แก่พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิ
ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  เป็นเงิน  
17,290.-  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (หน่วยตรวจสอบ
ภายใน)

17,290 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

ค่าเบ้ียประชุม  - เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียประชุมให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ  
 ฯลฯ   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้        (หน่วยตรวจสอบภายใน)

5,000 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ต่างๆ  ให้แก่  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง  ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือใน
วันหยุดราชการ  ท่ีได้รับค าส่ัง ให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติ  หรืองาน   ท่ีไม่อาจท าในเวลาราชการได้  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

5,000 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

ค่าเช่าบ้าน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซ้ือบ้านของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามสิทธิท่ีเบิกได้ตามระเบียบฯ  ก าหนด  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

36,000 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และผู้ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตาม
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

5,000 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

 - ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่างๆ
- ค่ารับวารสาร  หนังสือพิมพ์  ส่ิงพิมพ์  หรือส่ิงตีพิมพ์ต่างๆ
- ฯลฯ

20,000 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน
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หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม  สัมมนา  
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวกับ
การเข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนา   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ีย
เล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ฯลฯ  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

20,000 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เคร่ือง
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆ  ของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ิน
เตอร์ และครุภัณฑ์อ่ืน  ฯลฯ  ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบหรือใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล     ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

10,000 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

วัสดุส านักงาน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของ เคร่ืองใช้ต่างๆ ในส านักงาน 
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิปหนีบกระดาษ  เข็มหมุด  ลวดเย็บ
กระดาษ  ธงชาติ  ตรายาง  กุญแจ  แผ่นป้ายช่ือส านักงาน  
หรือ  หน่วยงาน  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ  น้ าด่ืม  ฯลฯ  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

10,000 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

วัสดุคอมพิวเตอร์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพ์  โปรแกรม  คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์   
เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-RW)  และอ่ืน ๆ 
 ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วย
ตรวจสอบภายใน)

20,000 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

3 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.)  ต าบลโป่งตาลอง  ในการดูแลรักษาความ
สงบและเฝ้าระวังป้องกันภัยในเขตพ้ืนท่ีต าบลโป่งตาลอง  
ในช่วงวันเทศกาลต่างๆ  และวันหยุดราชการ  ฯลฯ  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)

30,000 ส านัก
งานปลัด
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หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

ค่าวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

 - ค่าจัดซ้ือแผงก้ันจราจร				จ านวน  50,000  บาท
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแผงก้ันจราจร จ านวน 20 ตัว 
ในการด าเนินการปฏิบัติงาน ด้านจราจรและด้านความ
ปลอดภัยภายในต าบลโป่งตาลอง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักงานปลัด)

50,000 ส านัก
งานปลัด

ค่าวัสดุเคร่ืองแต่ง
กาย

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองแต่งกายของ อปพร.  เส้ือก๊ัก
สะท้อนแสง  เพ่ือแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตร  หรือผู้ท่ีปฏิบัติการด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)

40,000 ส านัก
งานปลัด

ค่าวัสดุเคร่ือง
ดับเพลิง

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  ส าหรับเปล่ียนถ่ายถัง
เคมีดับเพลิงท่ีหมดอายุการใช้งานจัดหาโฟมส าหรับดับเพลิง  
และวัสดุอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ฯลฯ  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)

30,000 ส านัก
งานปลัด

ค่าจัดซ้ือวัสดุ
กรวยจราจร

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกรวยจราจร จ านวน 20 ชุด ใช้ส าหรับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย งานจราจร และกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ส านักงานปลัด)

5,000 ส านัก
งานปลัด

4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

ค่าจ้างเหมาบริการ  -  ค่าเช่าท่ีดิน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีท้ิงขยะ  
 -  ค่าจ้างเหมาบริการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
บริหารจัดจัดการขยะ  เช่น  การขุด  การฝังกลบขยะ  เกรด  
ตัก  ดัน  และเทขยะมูลฝอยในบ่อบ าบัดขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  เพ่ือจ้างเหมาบริการ
เคร่ืองจักรส าหรับการปรับปรุงบ่อบ าบัดขยะให้สะอาดเป็น
ระเบียบ  ลดการแพร่กระจายของเช้ือโรคติดต่อ และเพ่ือ
ความสะดวกในการก าจัดขยะมูลฝอย  ค่าท้ิงขยะ  ฯลฯ  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)

100,000 ส านัก
งานปลัด

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของ  เคร่ืองใช้ต่างๆ   เช่น   ถัง
ขยะ   ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)

200,000 ส านัก
งานปลัด
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หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

5 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา

เงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล   พร้อมเงิน
ปรับปรุงประจ าปี    ตามต าแหน่งและอัตราท่ี ก.อบต. ก าหนด
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

1,500,000 กองช่าง

เงินเพ่ิมต่างๆ ของ
พนักงาน

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมหรือค่าครองชีพช่ัวคราว ค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 
12  เดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

40,000 กองช่าง

เงินประจ าต าแหน่ง  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับ /นัก
บริหารงานช่าง/ผอ.กองช่างตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงิน
ประจ าต าแหน่ง โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง)

62,000 กองช่าง

ค่าจ้างพนักงานจ้าง  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป  โดยค านวณ
ต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

570,000 กองช่าง

เงินเพ่ิมต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมหรือค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12  เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

70,000 กองช่าง
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หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจ า ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน 170,000 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
 - เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ ว 85 ลงวันท่ี 6 
กันยายน 2561 ดังน้ี 
(1) บุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด าเนินการเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
(2) คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ท่ีได้รับแต่งต้ัง
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียน
ผู้ประกอบการ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง
(3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนกรณีท่ีออกตรวจงานจ้าง 
(4) ฯลฯ
    ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระเบียบฯ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดังกล่าวฯ เป็นเงิน 400,000 บาท  ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง)

570,000 กองช่าง

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลา

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ต่างๆให้แก่ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ท่ีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ท่ีได้รับ
ค าส่ังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
 ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง)

5,000 กองช่าง

ค่าเช่าบ้าน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซ้ือบ้านของพนักงานส่วนต าบล ตาม
สิทธิท่ีเบิกได้ตามระเบียบฯ ก าหนด
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง)

96,000 กองช่าง

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ต าบล และผู้ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
ก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง)

25,000 กองช่าง
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ค่าจ้างเหมาบริการ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
หรือข้อบัญญัติต่างๆ ค่ารับวารสารส่ิงพิมพ์หรือส่ิงตีพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาแรงงานท้องถ่ินในการปฏิบัติงานอย่างหน่ึงอย่างใด ฯลฯ  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายบอกช่ือ ถนน  ซอย  ทางสาธารณประโยชน์ 
 แม่น้ า ล าคลอง  แหล่งน้ าต่างๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจแหล่งน้ าบาดาล โดยวิธีการส ารวจทางธรณี
ฟิสิกส์ด้วยไฟฟ้า  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าเพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าทดสอบดินก่อนการก่อสร้างอาคารเพ่ือออกแบบฐาน
รากของพ้ืนท่ีน้ันๆ หรือเลือกใช้  ให้เหมาะสมกับการรับน้ าหนักบรรทุก 
ฯลฯ
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าค านวณ  ออกแบบ  เซนต์รับรอง  ความม่ันคง
แข็งแรงของอาคาร  ฯลฯ        
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเขตต าบลโป่ง
ตาลอง  และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์งานในหน้าท่ีต่างๆ   เช่น  พ .ร.บ.
ควบคุมอาคาร , พ.ร.บ. ขุดดินถมดิน ,พ.ร.บ.ควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง  
ฯลฯ 
  - เพ่ือการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม / ชุมชนหรือการวางผัง
ชุมชน   เพ่ือในการวางแผน  หรือปรับปรุงผังเมือง  พัฒนา
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวางผังเมืองฯลฯใน
เขตต าบลโป่งตาลอง
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดสายภายนอก ค่าติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 
เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพ่ิมเติม  ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพ่ิม

1,000,000 กองช่าง

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม สัมมนา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการ
เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาพนักงานกองช่างและพนักงานจ้าง
  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง)

50,000 กองช่าง

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ 
พนักงานส่วนท้องถ่ิน  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบฯ 
ก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง)

20,000 กองช่าง
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ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น 
เคร่ืองพิมพ์เขียว เคร่ืองพิมพ์ ตลอดจนค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ยานพาหนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และค่าเคร่ืองทุนแรงต่างๆ 
ท่ีอาจช ารุดเสียหายได้ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ
 เช่น ถนน สะพาน อาคาร ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่าง ท่อระบายน้ า ฝาระบายน้ า ฯลฯ  ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้(กองช่าง)

1,200,000 กองช่าง

วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง  เคร่ือง
โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

80,000 กองช่าง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างทุกชนิด เช่น
 ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพัน สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ขา
หลอดไฟฟ้า  เบรกเกอร์  และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบ ารุง
หรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของส านักงาน ไฟฟ้าสาธารณะท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

500,000 กองช่าง

วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด  เช่น ปูนซีเมนต์  หิน  
ทราย  เหล็ก  ไม้  ท่อประปา  อุปกรณ์ประปาและอุปกรณ์
ก่อสร้างทุกชนิด  เพ่ือใช้ซ่อมแซมสาธารณสมบัติ  ถนน 
สะพาน อาคารสถานท่ี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง ทุกประเภท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง)

300,000 กองช่าง

วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  
ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก  หัวเทียน ฯลฯ ยานพาหนะและ
ขนส่งต่างๆ  ตลอดจนเคร่ืองอะไหล่ของเคร่ืองจักรกล ฯลฯ  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง)

150,000 กองช่าง

วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนต่างๆ ส าหรับ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เช่น รถกระบะ รถยนต์ รถบรรทุกหกล้อ
 รถกระเช้า ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง)

120,000 กองช่าง
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วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาต้ังกล้อง 
เลนส์ซูม กระดาษโปสเตอร์ , กระดานอัด
, ฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์  พู่กัน  สี  ฟิล์มรูปสีหรือ
ขาวด า  ท่ีได้จากการล้าง,อัด,ขยาย, แผนท่ี , ภาพถ่าย
ดาวเทียม , ระวางภาพถ่ายทางอากาศ , แผนท่ีระวางฯ และ
แผนท่ีต่างๆ  ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง)

20,000 กองช่าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  หมึก
เคร่ืองพิมพ์  แผ่นดิสก์ , แผ่นซีดี
เมาส์   โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์  เคร่ืองกระจาย
สัญญาณ  เมนบอร์ด  แผ่นกรองแสง  สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เช่น อีเทอร์เนทการ์ด ,แลนด์การ์ด  
เป็นต้น   เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูล  การเช่ือมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ตค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการระบบ  ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง)

80,000 กองช่าง

ค่าโทรศัพท์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของกองช่าง
 ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

25,000 กองช่าง

ค่าไปรษณีย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซ้ือดวงตรา
ไปรษณียากร  ฯลฯ  ส าหรับใช้ในการกิจการของ กองช่าง  
ฯลฯต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

10,000 กองช่าง

เงินเชดเชยค่างาน
บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับ
ราคาได้  (ค่า K) 
ในงานหรือ
โครงการภายใต้
แผนงานเดียวกัน

เพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่าK) ตามจ านวนเงินท่ีค านวณและตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วให้ผู้รับจ้างส าหรับโครงการต่าง ๆ ในงบลงทุน ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง)

97,000 กองช่าง
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6 แผนงานการศึกษา งาน
บริหารงาน
ท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

เงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลพร้อมเงิน
ปรับปรุงประจ าปี  ตามต าแหน่งและอัตราท่ี ก.อบต. ก าหนด
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  จ านวน  2  อัตรา 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

842,160 กอง
การศึกษาฯ

เงินเดือนครูผู้ดูแล
เด็ก

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ครู พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี
ตามต าแหน่งไม่เกิน  12  เดือน  จ านวน  3  อัตรา  ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ศาสนาและวัฒนธรรม)

817,440 กอง
การศึกษาฯ

เงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนักบริหารงาน
การศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจ าต าแหน่ง  
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

42,000 กอง
การศึกษาฯ

ค่าจ้างพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ดูแลเด็กต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

150,000 กอง
การศึกษาฯ

เงินเพ่ิมต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว  ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม)

24,000 กอง
การศึกษาฯ

ค่าจ้างพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
จ้างท่ัวไปจ านวน  3  ต าแหน่ง     ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

324,000 กอง
การศึกษาฯ

เงินเพ่ิมต่างๆ  
ของพนักงานจ้าง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ท่ัวไป จ านวน  3  ต าแหน่ง   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

36,000 กอง
การศึกษาฯ
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หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับ
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน 200,000
 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่าวนท่ีสุด  ท่ี กค 0402.5/ว
85  ลงวันท่ี 6  กันยายน  2561  ดังน้ี (1)  บุคคลหรือ
คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตามระเบียบกระทรวง  
เป็นเงิน  50,000  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินราได้ (กองการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม)

250,000 กอง
การศึกษาฯ

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างท่ีมาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

10,000 กอง
การศึกษาฯ

ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซ้ือบ้านของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามสิทธิท่ีเบิกได้ตามระเบียบฯก าหนดต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

30,000 กอง
การศึกษาฯ

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน  และผู้
ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯก าหนด
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

10,000 กอง
การศึกษาฯ

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายส าเนา
เอกสาร  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นรวมท้ังค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าจ้างท าของ ฯลฯ  ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

50,000 กอง
การศึกษาฯ
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หน่วย
ด ำเนินกำร
ฝ่ำย/กอง

งบประมำณ 2565 งบประมำณ 2566

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565ล ำดับ
ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

รายจ่ายเก่ียวกับ
การรับรองและพิธี
การ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  และการประชุมต่างๆ เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  
ค่าใช้จ่ายในการเล้ียงรับรอง  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับ
การรับรองในการต้อนรับ  การตรวจงาน  การเย่ียมชม  หรือ
ทัศนศึกษาดูงานต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม)

20,000 กอง
การศึกษาฯ

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในการเดินทาง ไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

30,000 กอง
การศึกษาฯ

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ท่ี
ช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โต๊ะ เก้าอ้ี และครุภัณฑ์อ่ืนฯลฯ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

150,000 กอง
การศึกษาฯ

วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานใช้ในกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  เช่น  กระดาษ  ดินสอ  ไม้บรรทัด  ยางลบ  กาว  
แฟ้ม  ผ้า ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

50,000 กอง
การศึกษาฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับ ผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์
  โปรแกรม คอมพิวเตอร์   หรือซอฟต์แวร์   เคร่ืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบซีดีรอม       (CD-RW) และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  หมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร  
ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

40,000 กอง
การศึกษาฯ
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ท่ี

แผนงำน รำยกำร รำยละเอียดของรำยจ่ำยประจ ำ
งบประมำณ

(บำท)
งำน

   งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ  หรือข้อบัญญัติ
ต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวารสาร  หนังสือพิมพ์  หรือส่ิงตีพิมพ์
ต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงเต้าเสียบปล๊ักไฟ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน
ท้องถ่ินในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึง  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

10,000 กอง
การศึกษาฯ

   วัสดุงานบ้านงาน
ครัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ค่าแปรงขัดพ้ืน  
ผงซักฟอก  สบู่  ยาสีฟัน  แป้งเด็ก  แก้วน้ า  ผ้าเช็ดมือ ท่ีนอน 
 หมอน  ผ้าห่ม  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม)

50,000 กอง
การศึกษาฯ

   วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น  น้ ามันเบนซิน 
 น้ ามันดีเซล  น้ ามันเคร่ือง  ฯลฯ     ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

5,000 กอง
การศึกษาฯ

   วัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร  เช่น  ดินปลูก  ปุ๋ยฮอล์
โมน  เมล็ดพันธ์พืช  ต้นกล้าฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

10,000 กอง
การศึกษาฯ

   ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อาคารส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ  รวมท้ังทรัพย์สินต่างๆ  ท่ีอยู่ใน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
ตาลอง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

42,000 กอง
การศึกษาฯ

   ค่าบริการทางด้าน
โทรคมนาคม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่นค่าโทรสาร
  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

8,400 กอง
การศึกษาฯ
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