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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 
ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 
 บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  จึง
ขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย  ในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
  

1.  สถานะการคลัง 
 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน 63,080,040  บาท   
โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง  จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บ   ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และ
ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้   จำนวน  63,080,040  บาท   ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำ
บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการ
จัดทำ  งบประมาณแบบสมดุล  (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)  นอกจากนั้นขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมีเงินสะสมคง
เหลืออยู่  47,820,458.58  บาท  ณ  9  สิงหาคม  2564 
 
 2.  การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 

ก.  รายได้ภาษีอากร รวมทั้งสิ้น  43,003,098  บาท  แยกเป็น 
1.  หมวดภาษีอากร   
1.1  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จำนวน  150,000  บาท  คำชี้แจง  ประมาณไว้เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ

จัดเก็บได ้
1.2  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จำนวน  4,000  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก

คาดว่าจะจัดเก็บไดล้ดลง 
1.3  ภาษีบำรุงท้องที่  จำนวน  32,000  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาด

ว่าจะจัดเก็บได้ลดลง 
1.4  ภาษีป้าย  จำนวน  400,000  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะ

จัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
1.5 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์  จำนวน  520,000  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
1.6  รายได้จาก พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ  จากภาษีมูลค่าเพิ่ม  จำนวน  7,299,698  บาท  คำชี้แจง ประมาณ

การไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
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1.7  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. จัดสรรรายได้ ฯ จำนวน   1,950,000  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้น้อย
กว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 

1.8  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน  130,000  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
1.9  ภาษีสรรพสามิต  จำนวน  3,663,900  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก

คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
1.10  ค่าภาคหลวงแร่  จำนวน  70,000  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
1.11  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  จำนวน  40,500  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
1.12  รายได้จากกฎหมายอุทยานแห่งชาติ  จำนวน  230,000  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่

ผ่านมา 
1.13  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จำนวน  28,500,000  บาท      

คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึน 
1.14  ภาษีจัดสรรอื่น ๆ  จำนวน  13,000 บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาด

ว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึน 
 
ข.  รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร       รวม  1,729,820  บาท 
1.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  รวม  1,242,020  บาท  แยกเป็น 
1.1  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์  จำนวน  10,000  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้

เท่ากับปีที่ผ่านมา 
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จำนวน  18,000  บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่

ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมขึ้น 
1.3  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  จำนวน  700,000  บาท  คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่าน

มาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมขึ้น 
1.4  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  จำนวน  1,000  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่

ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง 
1.5  ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย  ไม่ได้ประมาณการไว้ 
1.6  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน  20  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการ

ไว้เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะจัดเก็บได้ 
1.7  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จำนวน 10,000 บาท ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ

ได้ลดลง 
1.8  ค่าปรับผู้ทำผิดสัญญา  จำนวน  480,000 บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก

คาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมขึ้น 
1.9  ค่าปรับอ่ืน ๆ  จำนวน  500  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะจัดเก็บได้ 
1.10 ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ไม่ได้ประมาณการไว้ 
1.11  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   จำนวน 9,200 บาท        

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
1.12 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ ไม่ได้ประมาณการไว้ 
1.13  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน  จำนวน  1,000  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
1.14  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 1,300 บาท  ประมาณการไว้เนื่องจากคาดการณ์ว่า

จะจัดเก็บได้ 
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1.15  ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  จำนวน  11,000  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมขึ้น 

 
2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   ตั้งไว้  240,000  บาท 
2.1  ค่าเช่าที่ดิน  จำนวน  50,000  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะ

จัดเก็บได้ลดลง 

2.2 ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร  จำนวน  190,000 บาท คำชี ้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินดอกเบี้ยเพิ่มข้ึน 

 
 

3.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  ไม่ได้ตั้งไว้เนื่องจากไม่ได้จัดทำกิจการเกี่ยวกับการ
พาณิชย์และบริการสาธารณูปโภค 

 
4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    ตั้งไว้   247,800  บาท 
4.1  เงินที่มีผู้อุทิศให้  จำนวน  16,000  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
4.2  ค่าขายแบบแปลนตามโครงการฯ ของ อบต.  จำนวน  300  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปี

ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง 
4.3  ค่าคัดลอกสำเนาเอกสารตาม  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  จำนวน  500  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้

เท่ากับปีที่ผ่านมา 
4.4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  จำนวน  231,000  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก

คาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมขึ้น 
 

 ค.  รายได้จากทุน  
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  จำนวน  1,200  บาท  คำชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
 

   
          ง.  เงินช่วยเหลือ 
  หมวดเงินอุดหนุน รวม 18,345,922 บาท  

 1. เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 18,325,771 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาด
ว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากข้ึน 

 2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 20,151 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรร 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

2.1 รายรับ 
 

รายรับ รับจริงปี 2563
ประมาณการปี 

2564
ประมาณการปี 

2565
หมายเหตุ

รายรับ  ( รวมท้ังส้ิน ) 69,151,714.11 57,720,800.00 63,080,040.00
  ก.  รายได้ภาษีอากร 50,585,900.77 40,391,897.00 43,003,098.00
  1.  หมวดภาษีอากร 50,585,900.77 40,391,897.00 43,003,098.00
1.1  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 147,718.39  - 150,000.00

1.2  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 3,769.00 1,600,000.00 4,000.00
1.3  ภาษีบ ารุงท้องท่ี 32,667.45 175,000.00 32,000.00
1.4  ภาษีป้าย 443,942.00 386,000.00 400,000.00

1.5  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 549,287.23 520,000.00 520,000.00

1.6  พรบ.ก าหนดแผน ฯ จากภาษีมูลค่าเพ่ิม 8,195,933.19 8,100,000.00 7,299,698.00

1.7  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ        2,301,323.33 2,090,697.00 1,950,000.00

1.8  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 133,158.97 130,000.00 130,000.00

1.9  ภาษีสรรพสามิต 4,017,845.17 4,500,000.00 3,663,900.00
1.10  ค่าภาคหลวงแร่ 63,127.78 70,000.00 70,000.00
1.11  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 35,642.09 40,500.00 40,500.00
1.12  รายได้จากกฎหมายอุทยานแห่งชาติ 235,993.77 230,000.00 230,000.00
1.13  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน

34,412,034.00 22,547,600.00 28,500,000.00
1.14  ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ            13,458.40 2100            13,000.00
ข.  รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร 1,876,440.34 1,018,400.00 1,729,820.00
1.  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 1,391,762.00 705,900.00 1,242,020.00
1.1  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบจอดยาน
ยนต์

0.00 10,000.00 10,000.00

1.2  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร            18,029.00                500.00            18,000.00
1.3  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย           788,300.00           420,000.00           700,000.00
1.4  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 870.00 1,500.00              1,000.00
1.5  ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย  -  -  -
1.6  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน  ามัน
เชื อเพลิง

                 20.00   - 20.00
1.7 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ                  30.00            60,700.00            10,000.00   
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รายรับ รับจริงปี 2563
ประมาณการปี 

2564
ประมาณการปี 

2565
หมายเหตุ

1.8  ค่าปรับผู้ท าผิดสัญญา
          559,383.00           193,000.00

480,000.00

1.9  ค่าปรับอ่ืน ๆ
               500.00  -

               500.00

1.10  ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูล
ฝอย

  -   -  -
1.11  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบการ
ค้าท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

           10,040.00 9200              9,200.00

1.12 ค่าใบอนุญาตจัดตั งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือ
สถานท่ี

             2,000.00   -  -
1.13  ค่าใบอนุญาตให้ตั งตลาดเอกชน              1,000.00              1,000.00              1,000.00
1.14  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร              1,300.00   -              1,300.00
1.15 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ            10,290.00            10,000.00            11,000.00
  2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 233,956.35 290,000.00 240,000.00
2.1  ค่าเช่าท่ีดิน 48,000.00 240,000.00 50,000.00
2.2  ค่าดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร 185,956.35 50,000.00 190,000.00
  3.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์

  4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 250,721.99 22,500.00 247,800.00
4.1 เงินท่ีมีผู้อุทิศให้           203,191.99            16,000.00            16,000.00
4.2 ค่าขายแบบแปลนตามโครงการฯของอบต. 300.00 5,000.00 300.00
4.3 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 180.00 500.00 500.00

4.4 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ            47,050.00              1,000.00           231,000.00
  ค.  รายได้จากทุน 0.00             1,200.00             1,200.00

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน   -              1,200.00              1,200.00
  ง.  เงินช่วยเหลือ 16,689,373.00 16,309,303.00 18,345,922.00
หมวดเงินอุดหนุน 16,689,373.00 16,309,303.00 18,345,922.00
1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 16,669,222.00 16,309,303.00 18,325,771.00
1.2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก
กรมส่งเสริม

20,151.00  - 20,151.00
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 *ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง
  1.  หมวดภาษีอากร
1.1  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง

 -  -  - 147,718.39 1.52 150,000.00

1.2  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 968,763.00 1,347,394.00 1,557,211.00 3,769.00 5.78 4,000.00

1.3  ภาษีบ ารุงท้องท่ี 108,173.27 35,116.73 171,085.59 32,667.45 -2.09 32,000.00

1.4  ภาษีป้าย 302,040.00 289,858.00 385,102.00 443,942.00 -10.99 400,000.00

รวมหมวดภาษีอากร            410,213.27            324,974.73        556,187.59        628,096.84 -7.18 586,000.00

   2. หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและใบอนุญาต
2.1  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
การจัดระเบียบจอดยานยนต์

 -  -  - 0.00 100.00 10,000.00

2.2  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
การควบคุมอาคาร

                        40.00                               -                             -                18,029.00 -0.16               18,000.00

2.3  ค่าธรรมเนียมเก็บและ
ขนมูลฝอย

               498,760.00                470,280.00            415,920.00            788,300.00 -12.61             700,000.00

2.4  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ทะเบียนพาณิชย์

                      250.00                    1,400.00                   970.00                   870.00 13.00                 1,000.00

2.5  ค่าธรรมเนียมก าจัด
ขยะมูลฝอย

 -  -  -  -  -  -

2.6  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
การประกอบกิจการน  ามัน
เชื อเพลิง

 -  -  - 20.00 0.00 20.00

2.7 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ                               -                  171,923.00                8,845.00                     30.00 99.70               10,000.00

รายรับจริง ประมาณการ
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 *ยอดต่าง (%) ปี 2565
2.8  ค่าปรับผู้ท าผิดสัญญา 432,538.00 15,155.00 192,193.00 559,383.00 -16.54 480,000.00

2.9  ค่าปรับอ่ืน ๆ  -  -  -                   500.00 0.00                    500.00

2.10  ค่าใบอนุญาตรับท า
การก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

 -  -  -  -  -  -

2.11  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ใบอนุญาตประกอบการค้าท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

           2,100.00             3,500.00                9,200.00              10,040.00 -9.13                 9,200.00

2.12 ค่าใบอนุญาตจัดตั ง
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือ
สถานท่ี

 -  -  -                2,000.00  -  -

2.13  ค่าใบอนุญาตให้ตั ง
ตลาดเอกชน

                      -               1,000.00                1,000.00                1,000.00 0.00                 1,000.00

2.14  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับ
การควบคุมอาคาร

 -  -  -                1,300.00 0.00                 1,300.00

2.15 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ  -  -  -              10,290.00 6.45               11,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและใบอนุญาต

434,638.00 19,655.00 202,393.00 1,391,762.00 -12.06 1,242,020.00

  3.  หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน

3.1  ค่าเช่าท่ีดิน 0.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 4.00 50,000.00

3.2  ค่าดอกเบี ยเงินฝาก
ธนาคาร

184,849.17 192,298.03 232,601.20 185,956.35 2.13 190,000.00

รวมหมวด
รายได้จากทรัพย์สิน

                -         192,298.03         232,601.20         233,956.35 2.52         240,000.00

รายรับจริง ประมาณการ
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 *ยอดต่าง (%) ปี 2565
  4. หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและพาณิชย์

 -  -  -  -

รวมหมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและพาณิชย์

 -  -  -  -

  5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
5.1 เงินท่ีมีผู้อุทิศให้               12,000.00             81,100.00              15,400.00            203,191.99 -1169.95               16,000.00

5.2 ค่าขายแบบแปลนตาม
โครงการฯของอบต.

41,400.00 7,400.00 4,700.00 300.00 0.00 300.00

5.3 ค่ารับรองส าเนาและถ่าย
เอกสาร

80.00 160.00 40.00 180.00 64.00 500.00

5.4 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ               16,610.00               6,362.00                   750.00              47,050.00 79.63             231,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 16,610.00 6,362.00 750.00 250,721.99 -1.18 247,800.00

  6. หมวดรายได้จากทุน
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                    550.00               1,130.00                1,010.00                           -   100.00                 1,200.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 550.00 1,130.00 1,010.00 0.00 100.00 1,200.00

  รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  7. หมวดภาษีจัดสรร
7.1  ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์

            241,731.50           517,422.48            511,046.47            549,287.23 -5.63 520,000.00

7.2  พรบ.ก าหนดแผน ฯ 
จากภาษีมูลค่าเพ่ิม

         7,414,096.63        9,268,091.78         8,081,715.34         8,195,933.19 -12.28          7,299,698.00

7.3  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 
พรบ. จัดสรรรายได้ฯ

2,286,144.84 2,479,574.12 2,282,612.37 2,301,323.33 -18.02 1,950,000.00

7.4  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 109,797.01 128,686.70 124,317.91 133,158.97 -2.43 130,000.00

7.5  ภาษีสรรพสามิต 2,622,771.42 4,216,482.88 4,591,072.24 4,017,845.17 -9.66 3,663,900.00

7.6  ค่าภาคหลวงแร่ 82,677.64 60,587.17 64,610.98 63,127.78 9.82 70,000.00

7.7  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 33,929.04 32,834.37 40,440.42 35,642.09 11.99 40,500.00

รายรับจริง ประมาณการ
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*ยอดต่าง(%) เท่ากับ  ( ประมาณการปี 2565 – รับจริง ปี 2563 ) X 100 
                                         ประมาณการปี 2565 
 
 
 
 
 
. 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 *ยอดต่าง (%) ปี 2565
7.8  รายได้จากกฎหมาย
อุทยานแห่งชาติ

192,376.19 216,061.88 220,027.26 235,993.77 -2.61 230,000.00

7.9  ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน

6,315,008.00 18,557,290.00 22,352,340.00 34,412,034.00 -20.74 28,500,000.00

7.10  ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ                1,502.00                1,002.00                 2,022.00               13,458.40 -3.53               13,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร     11,644,206.14     25,692,519.12     29,677,443.18     49,957,803.93 -17.78     42,417,098.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  8. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
8.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 14,697,308.00 15,235,991.00 16,207,398.00 16,669,222.00 9.04 18,325,771.00

รวมเงินอุดหนุนท่ัวไป 14,697,308.00 15,235,991.00 16,207,398.00 16,669,222.00 9.04 18,325,771.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
  9. หมวดเงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
9.1 เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก
กรมส่งเสริม

 -  -  - 20,151.00 0.00 20,151.00

รวมเงินอุดหนุนท่ัวไป  -  -  - 20,151.00 0.00 20,151.00

รวมทุกหมวด
    12,506,217.41    26,236,938.88     30,670,384.97      69,151,714.11 -9.63   63,080,040.00

รายรับจริง ประมาณการ
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อำเภอปากช่อง   จังหวดันครราชสีมา 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   63,080,040  บาท   แยกเป็น 

 
รายได้จัดเก็บเอง 

1.  หมวดภาษีอากร     รวม           586,000      บาท  
2.  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต   รวม         1,242,020      บาท  
3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    รวม           240,000      บาท 
4.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์  รวม            -               บาท 
5.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม        247,800    บาท 
6.  หมวดรายได้จากทุน     รวม          1,200   บาท 

 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          7.  หมวดภาษีจัดสรร     รวม    42,417,098   บาท 

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          8.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    รวม     18,325,771   บาท 
          9.  หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์   รวม  20,151   บาท 
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2.2  รายจ่ายตามงบรายจ่าย 
 

ด้าน/แผนงาน จ่ายจริงปี 2563
ประมาณการปี    

2564
ประมาณการปี    

2565
หมายเหตุ

  ด้านบริหารท่ัวไป 11,600,878.60    19,497,116.00      19,479,505.00      
-แผนงานบริหารท่ัวไป 11,359,868.60      18,687,616.00       18,634,505.00       
-แผนงานการรักษาความสงบฯ           241,010.00 809,500.00           845,000.00           
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 7,412,134.09      12,044,063.00      12,424,264.00      
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 103,014.00          580,000.00           580,000.00           
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 359,809.00          530,000.00           530,000.00           
-แผนงานการศึกษา 5,782,947.71       8,519,063.00         8,556,764.00         
-แผนงานสาธารณสุข 164,239.00          895,000.00           1,037,500.00         
-แผนงานเคหะและชุมชน 1,002,124.38       1,520,000.00         1,720,000.00         
-แผนงานสังคมสงเคราะห์  -  -  - 
  ด้านการเศรษฐกิจ 2,473,791.55      16,230,800.00      19,154,183.00      
-แผนงานการเกษตร  - 60,000.00             60,000.00             
-แผนงานการพาณิชย์  -  -  - 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        2,473,791.55 16,170,800.00       19,094,183.00       
  ด้านการด าเนินงานอ่ืน 8,409,078.06      9,948,821.00        12,022,088.00      
-แผนงานงบกลาง 8,409,078.06       9,948,821.00         12,022,088.00        
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 *ยอดต่าง (%) ปี 2564
  ด้านบริหารท่ัวไป 11,008,012.02   11,773,571.02  11,344,087.68     11,600,878.60     40.45 19,479,505.00     
-แผนงานบริหารท่ัวไป 10,939,466.02   11,696,709.02  11,038,382.68      11,359,868.60      39.04 18,634,505.00     
-แผนงานการรักษาความสงบฯ          68,546.00         76,862.00           305,705.00           241,010.00 71.48 845,000.00         
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 7,001,969.60     7,761,353.03    8,126,669.35       7,412,134.09       40.34 12,424,264.00     
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

118,354.00        59,978.00        124,300.00          103,014.00          82.24
580,000.00         

-แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

166,900.00        238,400.00      430,914.00          359,809.00          32.11
530,000.00         

-แผนงานการศึกษา 6,058,868.90     6,361,069.96    6,350,240.38       5,782,947.71       32.42 8,556,764.00       
-แผนงานสาธารณสุข 8,863.00           110,844.00      309,144.00          164,239.00          84.17 1,037,500.00       
-แผนงานเคหะและชุมชน 648,983.70        991,061.07      912,070.97          1,002,124.38       41.74 1,720,000.00       
-แผนงานสังคมสงเคราะห์  -  -  -  - -  - 
  ด้านการเศรษฐกิจ 7,215,492.18     10,190,629.26  8,420,542.03       2,473,791.55       87.08 19,154,183.00     
-แผนงานการเกษตร 30,500.00         32,728.00                              -                         -   100.00 60,000.00           
-แผนงานการพาณิชย์  -  -  -  - -  - 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

     7,184,992.18   10,157,901.26        8,420,542.03        2,473,791.55 87.04
19,094,183.00     

  ด้านการด าเนินงานอ่ืน 6,744,590.00     7,125,896.52    7,693,903.70       8,409,078.06       30.05 12,022,088.00     
-แผนงานงบกลาง 6,744,590.00     7,125,896.52    7,693,903.70       8,409,078.06       30.05 12,022,088.00     

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา 

 

*ยอดต่าง(%) เท่ากับ  ( ประมาณการปี 2565 – รายจ่ายจริง ปี 2563 ) X 100 
                                                 ประมาณการปี 2565 
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ส่วนที่  2 
 
 

ข้อบัญญัติตำบล 
เรื่อง 

 
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 
 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อำเภอปากชอ่ง  จังหวัดนครราชสีมา 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปี  2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

………………………… 
หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   ยอดรวม  63,080,040  บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ก ด้านบริหารทั่วไป           

1.  แผนงานบริหารทั่วไป     ยอดรวม       18,634,505      บาท 
2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม             845,000      บาท 

ข ด้านบริการชุมชนและสังคม 
1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ยอดรวม              580,000      บาท 
2.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ          ยอดรวม            530,000      บาท 
3.  แผนงานการศึกษา     ยอดรวม           8,556,764      บาท 
4.  แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม       1,037,500      บาท 
5.  แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม           1,720,000      บาท 

ค ด้านการเศรษฐกิจ     
1.  แผนงานการเกษตร                ยอดรวม                 60,000      บาท 
2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม        19,094,183      บาท 

ง ด้านการดำเนินงานอื่น    
1.  แผนงานงบกลาง     ยอดรวม            12,022,088      บาท 
 
เหตุผล 
เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ที่ได้วางแผนไว้ตาม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
แผนงานงบกลาง 

                

              งบ                           
                           งาน งานงบกลาง 00411 รวม

งบกลาง 12,027,908 12,027,908
งบกลาง 12,022,088 12,022,088

รวม 12,022,088 12,022,088  
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
              งบ         
                          
       งาน

งานบริหาร
ท่ัวไป

งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

งานบริหารงาน
คลัง

งานควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ
ภายใน

รวม

งบบุคลากร 8,037,254 2,299,536 205,380 10,542,170
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,057,640 - - - 2,057,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,979,614 - 2,299,536 205,380 8,484,530
งบด าเนินการ 5,349,045 80,000 2,460,000 148,290 8,037,335
ค่าตอบแทน 1,139,045 - 1,060,000 68,290 2,267,335
ค่าใช้สอย 2,780,000 80,000 930,000 50,000 3,840,000
ค่าวัสดุ 990,000 - 370,000 30,000 1,390,000
ค่าสาธารณูปโภค 440,000 -        100,000   - 540,000
งบลงทุน 25,000 -   -   - 25,000
ค่าครุภัณฑ์ 25,000 -   -   - 25,000
งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 - - - 20,000
รายจ่ายอ่ืน 20,000 - - - 20,000
งบเงินอุดหนุน 10,000 - - - 10,000
เงินอุดหนุน 10,000 - - - 10,000

รวม 13,441,299 80,000 4,759,536 353,670 18,634,505  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

           

              งบ                           
                          งาน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวม

งบด าเนินการ 845,000 845,000
ค่าตอบแทน 30,000 30,000
ค่าใช้สอย 690,000 690,000
ค่าวัสดุ 125,000 125,000
งบลงทุน                          -                           -   
ค่าครุภัณฑ์                          -                           -   

รวม 845,000 845,000  
 

แผนงานสาธารณสุข 
 
 

           

              งบ                           
                           งาน

งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน รวม

งบด าเนินการ 440,000 440,000
ค่าใช้สอย 370,000 370,000
ค่าวัสดุ 70,000 70,000
งบลงทุน 142,500 142,500
ค่าครุภัณฑ์ 142,500 142,500
งบเงินอุดหนุน 455,000 455,000
เงินอุดหนุน 455,000 455,000

รวม 1,037,500 1,037,500  
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

    
              งบ            
                 งาน

งานก าจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้า
และประปา

รวม

งบบุคลากร -   - - 0
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -   - - 0
งบด าเนินการ               720,000  - - 720,000
ค่าตอบแทน -  - - 0
ค่าใช้สอย               520,000  - - 520,000
ค่าวัสดุ               200,000  - - 200,000
งบลงทุน -  - - 0
ค่าครุภัณฑ์ -  - - 0
งบเงินอุดหนุน -  - 1,000,000 1,000,000
เงินอุดหนุน -  - 1,000,000 1,000,000

รวม               720,000  - 1,000,000 1,720,000  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

            
 

แผนงานการเกษตร 
 

             

              งบ                           
                       งาน

งานส่งเสริมการเกษตร
รวม

งบด าเนินการ 60,000 60,000
ค่าใช้สอย 60,000 60,000

รวม 60,000 60,000  
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

    

              งบ         
                    งาน

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รวม

งบบุคลากร - 2,242,000 2,242,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - 2,242,000 2,242,000
งบด าเนินการ   - 4,251,000    4,251,000
ค่าตอบแทน - 696,000       696,000
ค่าใช้สอย                             -   2,270,000    2,270,000
ค่าวัสดุ   - 1,250,000    1,250,000
ค่าสาธารณูปโภค   - 35,000        35,000
งบลงทุน   - 74,000        74,000
ค่าครุภัณฑ์   - 74,000        74,000
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 12,527,183  -   12,527,183

รวม 12,527,183 6,567,000 19,094,183  
 

              งบ                           
                         งาน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน รวม

งบด าเนินการ 580,000 580,000
ค่าใช้สอย 580,000 580,000

รวม 580,000 580,000
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แผนงานการศึกษา 
              งบ                       
                         งาน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 2,235,600 - 2,235,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,235,600 - 2,235,600
งบด าเนินการ 690,400 2,213,764 2,904,164
ค่าตอบแทน 300,000 - 300,000
ค่าใช้สอย 250,000 769,100 1,019,100
ค่าวัสดุ                       90,000 1,444,664 1,534,664
ค่าสาธารณูปโภค                       50,400
งบลงทุน                     129,000                    500,000 629,000
ค่าครุภัณฑ์                      129,000   - 129,000
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   -                    500,000 500,000
งบเงินอุดหนุน  - 2,788,000 2,788,000
เงินอุดหนุน  - 2,788,000 2,788,000
งบรายจ่ายอ่ืน - 0 0
รายจ่ายอ่ืน - 0 0

รวม 3,055,000 5,501,764 8,556,764
 

 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
              งบ            
                งาน

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว รวม

งบด าเนินการ 170,000 230,000 110,000 510,000
ค่าใช้สอย 170,000 230,000 110,000 510,000
งบลงทุน  - -  -  -
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  - -  -  -
งบเงินอุดหนุน  - 20,000  - 20,000
เงินอุดหนุน  - 20,000  - 20,000

รวม 170,000 250,000 110,000 530,000  
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ข้อบัญญัติตำบล 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

…………………………………………………………………………….. 
 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565  อาศัยอำนาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  มาตรา  87  [แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับ
ที่  7 )  พ.ศ. 2562]  จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณตำบลขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
โป่งตาลอง  และโดยอนุมัติของนายอำเภอปากช่อง  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1.  ข้อบัญญัติตำบลนี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
  ข้อ  2.  ข้อบัญญัติตำบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 
  ข้อ  3.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น   
63,080,040  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
  ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ก ด้านบริหารทั่วไป           

1.  แผนงานบริหารทั่วไป     ยอดรวม       18,634,505      บาท 
2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม             845,000      บาท 

ข ด้านบริการชุมชนและสังคม 
1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ยอดรวม              580,000      บาท 
2.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ          ยอดรวม            530,000      บาท 
3.  แผนงานการศึกษา     ยอดรวม           8,556,764      บาท 
4.  แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม       1,037,500      บาท 
5.  แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม           1,720,000      บาท 

ค ด้านการเศรษฐกิจ     
1.  แผนงานการเกษตร                ยอดรวม                 60,000      บาท 
2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม        19,094,183      บาท 

ง ด้านการดำเนินงานอื่น    
1.  แผนงานงบกลาง     ยอดรวม            12,022,088      บาท 

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่  3 
 
 
 
 
 
                                                                                                               ต่อ/ข้อ  5. 
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  ข้อ  5.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  ให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ข้อ  6.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
ประกาศ  ณ  วันที่           เดือน                      พ.ศ. 2564 
 
 

……………………………………………………………. 
          (นายทองหล่อ  ช้างสีทา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

 
1. ขอรับรองว่าโครงการที่นำมาบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 /แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563  
/แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองได้
ประกาศใช้  เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  /วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 / วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2564 ทุกโครงการ 

2. ขอรับรองว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ฉบับนี้ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564       
เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2564  

 
 

.……………………………………………………………………… 
( นายเกษม  โมราบุตร ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 
 

อนุมัติ 
 
 

……………………………………… 
( นายคณสัชนม์ ศรีเจริญ ) 

นายอำเภอปากช่อง 
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ส่วนที่  3 
 
 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 
 
 

ของ 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อำเภอปากชอ่ง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

- รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ -
รายจ่ายทั่วไป ( แบบ E – LAAS ) 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ E-LAAS) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 

ปี 2563 ปี 2564

128,121 190,066 6.34 %
5,192 10,000 0 %

5,967,100 6,706,800 21.74 %

1,679,200 1,848,000 6.62 %
0 30,000 0 %

233,422 500,000 0 %

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

110,340 150,000 -100 %
0 0 0 %

411,303.06 827,910 -100 %

0 0 0 %
8,534,678.06 10,362,776
8,534,678.06 10,362,776
8,534,678.06 10,362,776
8,534,678.06 10,362,776

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,195,300

เบี ยยังชีพความพิการ 1,857,300

8,164,800

1,970,400

87,966
296,133.7

0เงินสมทบกองทุน 0
เงินสมทบกองทุน 0

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 126,256 202,123
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,948 10,000

30,000
เงินส ารองจ่าย 98,000 500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ 0 894,765
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0
เงินสมทบกองทุน 0 150,000

0
เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยพิเศษ 27,000 0
รวมงบกลาง 7,693,903.7 12,022,088
รวมงบกลาง 7,693,903.7 12,022,088
รวมงบกลาง 7,693,903.7 12,022,088

รวมแผนงานงบกลาง 7,693,903.7 12,022,088

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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514,080 514,080 8.22 %

42,120 42,120 13.96 %

42,120 42,120 13.96 %

86,400 86,400 10 %

2,032,256 2,318,400 -43.5 %

2,716,976 3,003,120

2,613,241 3,265,140 -0.28 %

84,000 132,000 0 %

168,000 168,000 0 %

1,511,640 1,790,000 24.67 %

143,000 168,000 14.29 %

4,519,881 5,523,140
7,236,857 8,526,260

0 889,000 7.32 %

0 20,000 25 %

29,580 80,000 0 %

0 50,000 0 %

0 0 100 %
20,000 30,000 -100 %
49,580 1,069,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน

132,000

เงินประจ าต าแหน่ง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 954,045

ค่าเบี ยประชุม 0 25,000

64,660 1,139,045
0เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,900

42,120 48,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 48,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

86,400 95,040

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

514,080

งบบุคลากร
งานบริหารท่ัวไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

556,320

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง
นายก

2,412,429เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน

3,255,960

1,428,171

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2,059,200 1,310,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920 2,057,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

136,385

84,000

168,000 168,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,231,654

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 192,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

31,260

17,500

80,000

ค่าเช่าบ้าน 50,000

0เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000

4,228,985 5,979,614
รวมงบบุคลากร 6,972,905 8,037,254

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน
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2,613,241 3,265,140 -0.28 %

0 0 0 %
0 0 100 %

77,780 500,000 -100 %

31,400 250,000 0 %

0 0 100 %

0 550,000 -100 %
127,135.8 150,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0 0 %
0 86,045 -100 %
0 0 100 %

0 0 100 %

0 50,000 -100 %
0 0 100 %

15,287 100,000 -100 %
0 50,000 -100 %
0 0 100 %

0 200,000 -100 %
33,000 0 0 %

0 0 100 %

โครงการปกป้องสถาบัน 20,550
โครงการประชาร่วมใจ ถนน

0
โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ

0

0

0

0
100,000

0

โครงการ  อบต.ต้านภัยหนาว 0 50,000
โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี 40,000 0
โครงการจัดสัมมนาเพ่ิมพูน 287,700 0

7,970 0

2,412,429เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน

3,255,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 138,660 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 500,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ  (320100)             

0 0

700,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง 0 0
ค่าใช้จ่ายในการอบรม  42,662 0
ค่าใช้จ่ายในการอบรม  
สัมมนา  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

0 100,000

0

43,970รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 250,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง

โครงการประชาร่วมใจ ถนน
ปลอดภัย

0 50,000

โครงการรับเสด็จโครงการรับ 0 0
โครงการรับเสด็จพระเจ้าลูก 7,000 0
โครงการรับเสด็จสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 200,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการจัดสัมมนาเพ่ิมพูน
ความรู้เสริมสร้างทักษะ และ
สร้างความสมาน สามัคคี แก่
บุคลากร และผู้น า ฯลฯ ใน
ต าบลโป่งตาลอง

500,000

โครงการจิตอาสาพัฒนา
ต าบลโป่งตาลอง

50,000

โครงการจิตอาสาพัฒนา
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ปี 2563 ปี 2564
0 50,000 0 %

0 0 100 %

9,840 30,000 -100 %
148,356.97 350,000 -

42.86
%

442,799.77 2,366,045

64,376.5 200,000 0 %
0 10,000 0 %

25,802 50,000 0 %
118,698 150,000 0 %

426,681.3 500,000 0 %
0 10,000 0 %

68,400 70,000 0 %
25,000 0 0 %

728,957.8 990,000

216,790.47 300,000 0 %
2,154 10,000 0 %

3,416.08 40,000 0 %
15,141 10,000 0 %

58,699.48 80,000 0 %
296,201.03 440,000
1,517,538.6 4,865,045

0 70,000 -100 %
199,020 0 0 %
18,400 0 0 %
10,000 0 0 %

0 10,000 0 %

0 12,000 -100 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รวมค่าวัสดุ

0
ค่าจัดซื อเคร่ืองถ่ายเอกสาร 0

4,908 10,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 5,940.96 40,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 7,756 10,000
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 56,470.32 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 293,048.18 440,000

68,770
0วัสดุอ่ืน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000
0

ค่าน  าประปา ค่าน  าบาดาล

โครงการศูนย์บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One stop 
service)

0 50,000

142,211 200,000

โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมพนักงานส่วน
ท้องถ่ินและพนักงานจ้าง

0 30,000

728,053.5

9,780
129,761.5

โครงการอบรมคุณธรรมและ

วัสดุส านักงาน

200,000

รวมค่าใช้สอย 2,780,000
ค่าวัสดุ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 40,155 50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 109,395.85 150,000
วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 564,028 500,000

217,972.9

932,959.85

ค่าไฟฟ้า

990,000
ค่าสาธารณูปโภค

300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,400 10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื อเก้าอี บุนวม 0

รวมงบด าเนินงาน 2,018,721.53 5,349,045

0

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าจัดซื อเคร่ืองสแกน 0 0
ค่าจัดซื อชุดโซฟารับรอง 0 0
ค่าจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 10,000

ค่าจัดซื อตู้เอกสาร 2 บาน 0 0
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159,900 0 0 %

59,000 0 0 %

0 21,500 -100 %

9,045 0 0 %

33,812 34,000 -100 %
0 16,000 -100 %
0 0 100 %

4,708 10,000 -100 %
3,477.5 0 0 %

4,480 0 0 %
501,842.5 173,500
501,842.5 173,500

10,000 10,000 -100 %

0 0 100 %

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

0

0

0

อุดหนุนโครงการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อ าเภอปากช่อง)

10,000

อุดหนุนโครงการสนับสนุน 10,000 0
รวมเงินอุดหนุน 10,000 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 10,000

อุดหนุนโครงการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนของ

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
55,500

0
55,500

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื อเคร่ืองพ่นหมอกควัน 0 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื อชุดไมค์โครโฟนไร้สาย 0

ชุดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ / 0

ครุภัณฑ์อ่ืน
ค่าจัดซื อบันไดอลูมิเนียม

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื อเคร่ืองตัดหญ้า 0 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 48,000 0
ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0
ค่าจัดซื อเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี

0 15,000

ค่าจัดซื อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 7,500 0
ค่าจัดซื ออุปกรณ์อ่านบัตร 0 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0

0
25,000
25,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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0 20,000 -100 %
0 0 100 %

0 20,000
0 20,000

9,266,238.1 13,594,805

0 0 100 %

0 40,000 -100 %
0 0 100 %

0 40,000 -100 %
0 80,000
0 80,000
0 80,000

1,365,300 1,660,920 9.85 %

42,000 42,000 0 %

289,306 399,036 2.48 %

9,997 24,000 0 %

1,706,603 2,125,956
1,706,603 2,125,956

20,000
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 20,000

รวมงานบริหารท่ัวไป 9,057,126.53 13,441,299

10,180

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

1,675,290 2,299,536

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน

1,341,870 1,824,600

ค่าใช้สอย

0

โครงการจัดงานเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้านเพ่ือ
จัดท าแผนชุมชน

0 40,000

โครงการจัดงานเวที 0 0
รวมค่าใช้สอย 10,180 80,000

10,180

โครงการจัดงานเวที
ประชาคมระดับต าบล

40,000

0

รวมงบด าเนินงาน 80,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการค่าจ้างท่ีปรึกษาใน 0 0
โครงการค่าจ้างท่ีปรึกษาใน
การจัดเก็บข้อมูลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน

0 20,000

รวมรายจ่ายอ่ืน 0

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบด าเนินงาน
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

โครงการจัดงานเวที 10,180

80,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 279,420 408,936

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,675,290 2,299,536
รวมงบบุคลากร
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6,500 900,000 0 %

0 10,000 0 %
0 42,000 19.05 %

0 0 100 %

22,210 50,000 -100 %
28,710 1,002,000

106,215 150,000 -100 %
0 0 100 %

3,000 25,000 20 %

0 0 100 %

3,220 100,000 -100 %
0 0 100 %

0 450,000 -100 %
0 0 100 %

0 50,000 -100 %
5,380 150,000 0 %

117,815 925,000

34,379 100,000 0 %
8,132 100,000 0 %

16,984 50,000 0 %
103,570 120,000 0 %
163,065 370,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมค่าวัสดุ 121,157 370,000

วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 18,574 50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,780 120,000

150,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 30,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

100,000

0

50,000

โครงการเพ่ิมพูน 0
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี

0 450,000

7,400 0

4,928

32,803

32,230

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,400 0
รวมค่าตอบแทน 17,400 1,060,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 22,671.15 0

0 100,000

0

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สัมมนาและค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

0รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

0

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2,000 900,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 0 10,000
ค่าเช่าบ้าน 0 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

0

67,229.15

0

150,000
930,000

0

โครงการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี การให้ความรู้แก่ผู้
ช าระภาษี

รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 100,000
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0 100,000 0 %
0 100,000

309,590 2,397,000

0 3,000 -100 %
0 5,000 -100 %

0 44,000 -100 %
33,000 0 0 %
20,651 0 0 %

0 8,900 -100 %
0 10,000 -100 %

17,200 0 0 %
4,500 5,000 -100 %

2,086.5 0 0 %
77,437.5 75,900
77,437.5 75,900

2,093,630.5 4,598,856

0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน 0 205,380

0 5,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมงบบุคลากร 205,380
งบด าเนินงาน

0

0

ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 0 100,000

0 0
ค่าจัดซื อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0 0
ค่าจัดซื ออุปกรณ์อ่านบัตร 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

17,290

0 0
ค่าจัดซื อโต๊ะท างานพร้อม 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

0
205,786.15

ค่าจัดซื อเก้าอี ท างาน

รวมค่าสาธารณูปโภค 100,000
รวมงบด าเนินงาน 2,460,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์ส านักงาน

0รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 205,380

ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0
ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0
ค่าจัดซื อเคร่ืองพิมพ์ชนิด 0 0
ค่าจัดซื อเคร่ืองพิมพ์แบบ 0 0
ค่าจัดซื อเคร่ืองพิมพ์แบบ 0 0
ค่าจัดซื อเคร่ืองพิมพ์แบบ

ค่าเบี ยประชุม

รวมงบลงทุน 0 0
รวมงานบริหารงานคลัง 1,881,076.15 4,759,536

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 0 5,000
ค่าเช่าบ้าน 0 36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

0 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 68,290
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0
0 0
0 0

11,359,868.6 18,273,661

32,600 60,000 -50 %
32,600 60,000

0 0 100 %

42,700 200,000 -100 %
32,300 0 0 %
39,040 100,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 50,000 -100 %
50,520 70,000 42.86 %

โครงการฝึกอบรมการสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า

0 50,000

โครงการฝึกอบรมการสร้าง 26,767 0

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบ 0 353,670
รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,948,382.68 18,634,505

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

160,577 0
โครงการปลูกป่า/ปล่อยพันธ์ุ 33,060 0

0
0

วัสดุส านักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

10,000
20,000

รวมค่าวัสดุ 0 30,000
0 148,290

0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
ค่าใช้สอย

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0

0 20,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม  
สัมมนา  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 50,000

30,000 30,000
รวมค่าตอบแทน 30,000 30,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ในสถานการณ์ภัยพิบัติ

0 200,000

โครงการช่วยเหลือประชาชน

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

0 100,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ต าบลโป่งตาลอง

0 100,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการฝึกอบรมการ 0 0
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ปี 2563 ปี 2564
0 0 100 %

0 100,000 -100 %
0 0 100 %

16,000 20,000 -100 %
0 20,000 -100 %
0 0 100 %

0 0 100 %

0 100,000 -100 %
180,560 660,000

0 0 100 %
0 40,000 0 %

5,350 30,000 0 %
0 5,000 0 %

5,350 75,000
218,510 795,000

0 14,500 -100 %

22,500 0 0 %
22,500 14,500
22,500 14,500

241,010 809,500
241,010 809,500

24,000
305,705

125,000
รวมงบด าเนินงาน 845,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

0รวมงบลงทุน 0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 305,705 845,000

305,705

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 845,000

0
รวมค่าใช้สอย 251,705 690,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 50,000

โครงการฝึกอบรมหรือฝึก 0 0

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื อป้ายสามเหล่ียมหยุด
ตรวจ

0 0

โครงการฝึกอบรมหรือฝึก
ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร)

0 100,000

0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

20,000

รวมค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0 40,000

16,000
0

โครงการรณรงค์การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่

0

โครงการรณรงค์การป้องกัน 15,301

โครงการรณรงค์การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

0
โครงการรณรงค์การป้องกัน 0

20,000

โครงการอบรมเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบล
โป่งตาลอง

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
ค่าจัดซื อถังดับเพลิง 0 0

24,000
0

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 30,000
วัสดุอ่ืน 5,000

0 100,000

โครงการอบรมเพ่ิมพูน
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ปี 2563 ปี 2564

942,060 1,839,600 -9.78 %

0 42,000 0 %

342,480 474,000 0 %

48,000 60,000 0 %

1,332,540 2,415,600
1,332,540 2,415,600

0 150,000 66.67 %

0 10,000 0 %

16,100 30,000 0 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %
16,100 200,000

0 0 100 %
62,070 90,000 -100 %

0 20,000 0 %

0 0 100 %

17,296 30,000 -100 %
11,900 250,000 -40 %
91,266 390,000

39,250 50,000 0 %
26,610 40,000 0 %
65,860 90,000

173,226 680,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0

0 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 250,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

0 10,000

ค่าเช่าบ้าน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

27,600 30,000

รวมค่าใช้สอย 95,630 250,000

39,427
13,400

รวมงบด าเนินงาน 176,057 640,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000

รวมค่าวัสดุ 90,00052,827

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 81,800 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

0 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0
รวมค่าตอบแทน 27,600 300,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 12,420
20,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

0 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 1,410 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
0

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

325,090

46,544

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

991,920

เงินประจ าต าแหน่ง 0 42,000

474,000

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,363,554 2,235,600
1,363,554รวมงบบุคลากร 2,235,600

งบด าเนินงาน

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน

1,659,600
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ปี 2563 ปี 2564

49,900 0 0 %
1,000 0 0 %
4,500 0 0 %

0 0 100 %

19,200 0 0 %

7,700 0 0 %
0 18,000 -100 %

16,800 0 0 %

0 0 100 %

16,400 0 0 %
0 0 100 %

2,300 0 0 %
695.5 0 0 %

118,495.5 18,000
118,495.5 18,000

1,624,261.5 3,113,600

7,146.28 10,000 -100 %
0 0 100 %

0 0 100 %

30,000 30,000 -100 %
0 0 100 %

35,670 80,000 -100 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ค่าจัดซื อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ค่าจัดซื ออุปกรณ์อ่านบัตร

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

0
0

1,539,611

0

งบด าเนินงาน

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน 30,000 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ส าหรับงานส านักงาน

0 34,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 10,000

0
5,000

0

ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0
0

80,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรม 29,962

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าจัดซื อเคร่ืองถ่ายเอกสาร 0

งบลงทุน

0

ครุภัณฑ์กีฬา
ค่าจัดซื อประตูฟุตซอล 0 0

ค่าจัดซื อโต๊ะกลางโซฟา 0 0
ค่าจัดซื อโต๊ะหมู่บูชา 0 0
โต๊ะโรงอาหารสแตนเลส 0 90,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื อกล้องถ่ายรูป 0 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื อหม้อต้มน  าร้อน 0 0
ชั นคว่ าจาน 0 0

0

0
รวมค่าครุภัณฑ์ 129,000

รวมงบลงทุน 129,000
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 3,004,600

ค่าจัดซื อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  
ขนาด  800 VA

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
เด็ก

0 30,000

0
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ปี 2563 ปี 2564
0 0 100 %

350,800 650,500 -100 %
423,616.28 770,500

40,000 45,000 3,077
.03

%

1,235,567.82 1,348,563 -100 %

0 5,000 0 %
2,875 10,000 0 %

1,278,442.82 1,408,563

37,711.51 42,000 0 %
7,575.6 8,400 0 %

45,287.11 50,400
1,747,346.21 2,229,463

0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 0 %

0 0 0 %
0 0 0 %
0 0

0 500,000 -100 %

0 0 100 %
0 500,000
0 500,000

0 0 100 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

วัสดุงานบ้านงานครัว

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 500,000

0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

2,688,0000

รวมงบลงทุน 38,588.9 500,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จัดซื อเคร่ืองตัดหญ้า 9,169.9 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซื อตู้ท าน  าเย็น 3,900 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 38,588.9 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าจัดซื อโต๊ะหินอ่อน

โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 0 500,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างหลังคา 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,313 8,400
รวมค่าสาธารณูปโภค 41,866.38 50,400

รวมงบด าเนินงาน 1,932,920.48 2,264,164

5,000 0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

1,429,664

0
รวมค่าใช้สอย 430,042 769,100

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

0 649,100

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 370,080

0
0

45,944

1,415,068.1

วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน

รวมค่าวัสดุ

0

5,000
วัสดุการเกษตร 10,000

ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

ค่าจัดซื อชุดโซฟารับรอง 8,000
12,519ค่าจัดซื อเคร่ืองเสียงพร้อมตู้ 0

0

1,461,012.1 1,444,664
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 35,553.38 42,000
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ปี 2563 ปี 2564
2,311,340 2,576,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %
20,000 0 0 %

0 20,000 -100 %
0 0 100 %

20,000 0 0 %
20,000 0 0 %

0 0 0 %
0 0 100 %

0 20,000 -100 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 100 %

0 20,000 -100 %
0 0 0 %

20,000 0 0 %
0 0 100 %

20,000 0 0 %
0 20,000 -100 %
0 20,000 -100 %

2,411,340 2,676,000
2,411,340 2,676,000

4,158,686.21 5,405,463
5,782,947.71 8,519,063

4,784,729.38
6,324,340.38

5,552,164
รวมแผนงานการศึกษา 8,556,764

2,813,220
2,813,220

รวมเงินอุดหนุน 2,788,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,788,000

20,000 0
อุดหนุนโครงการส่งเสริม 0 0
อุดหนุนโครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะทางด้าน
คณิตศาสตร์  “โรงเรียนบ้าน
หนองซ่อมตะเคียนงาม”

0 20,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริม 0 0
อุดหนุนโครงการอบรม 0

อุดหนุนโครงการส่งเสริม

0 0
อุดหนุนโครงการทักษะ
วิชาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
“โรงเรียนบ้านหนองคุ้ม
วิทยา”

0 20,000

อุดหนุนโครงการพัฒนา 0 0

0

0

20,000
20,000 0

อุดหนุนโครงการยกระดับ
การจัดการเรียนการสอน
ด้านวิชาการ “โรงเรียนบ้าน
โป่งตาลอง”

20,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริม 0

อุดหนุนโครงการพัฒนา 20,000 0

อุดหนุนโครงการจัดหาส่ือ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565
โครงการอาหารกลางวันเด็ก 0
อุดหนุนโครงการขับเคล่ือน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  โรงเรียนสระน  าใส
วิทยา

อุดหนุนโครงการพัฒนาส่ือ 0 0

อุดหนุนโครงการพัฒนา 0 0

อุดหนุนโครงการจัดหาส่ือ 0

0

อุดหนุนโครงการจัดหาส่ือการ 20,000

2,713,220
20,000

0
0

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพสู่อาชีพ (เลี ยง
ไข่ไก่) “โรงเรียนบ้านหนอง
จอก”

0 20,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาส่ือ 0
อุดหนุนโครงการพัฒนาส่ือ

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0
อุดหนุนโครงการอบรม 0 0
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ปี 2563 ปี 2564

4,620 20,000 -100 %
0 0 100 %

0 100,000 0 %

0 0 100 %

30,961 50,000 -100 %
0 100,000 0 %

0 0 100 %

62,307 100,000 -100 %

97,888 370,000

46,200 70,000 0 %
46,200 70,000

144,088 440,000

0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %

309,144

66,000
66,000

440,000
งบลงทุน

รวมค่าวัสดุ 70,000
รวมงบด าเนินงาน

ครุภัณฑ์อ่ืน

วัสดุอ่ืน 70,000

243,144 370,000
ค่าวัสดุ

งบด าเนินงาน

50,000

โครงการควบคุมป้องกันโรค 15,970 0
โครงการควบคุมเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคโควิด-19 
(COVID-19) ต าบลโป่งตาลอง

0 100,000

โครงการฉีดพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลาย

0 100,000

โครงการฉีดพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลาย

220,574 0

รวมค่าใช้สอย

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ค่าครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

0 260,000

0
0

ค่าจัดซื อถังพ่นชนิดอัดลม

รวมงบลงทุน
142,500

0 142,500

142,500
รวมค่าครุภัณฑ์

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และ
โรคอุบัติซ  า

0

โครงการควบคุมป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
100,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 6,600 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข
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ปี 2563 ปี 2564
0 260,000 -100 %
0 195,000 0 %

0 455,000
0 455,000

144,088 895,000
144,088 895,000

0 0 100 %

734,994.38 800,000 -100 %
734,994.38 800,000
734,994.38 800,000
734,994.38 800,000

0 0 100 %
0 0 0 %

54,000 100,000 -100 %

0 50,000 0 %
0 100,000 0 %
0 40,000 0 %

0 0 100 %

13,150 30,000 -100 %
0 0 100 %โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดตั งธนาคาร
ขยะ

0 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 455,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 455,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน 309,144

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

1,037,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 309,144 1,037,500

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการรณรงค์การคัดแยก 49,550 0

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุดหนุนการด าเนินโครงการ 0
1,000,000
1,000,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อุดหนุนการด าเนินโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั ง
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในต าบลโป่งตาลอง

0 1,000,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส าหรับการ 0 0
อุดหนุนโครงการพัฒนาการ
บริการสาธารณสุขมูลฐาน

0 195,000

งานไฟฟ้าและประปา

รวมงานไฟฟ้าและประปา 646,290.97 1,000,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

646,290.97
646,290.97

646,290.97
รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 100,000

0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 45,000 0

30,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

0ค่าจ้างเหมาบริการ 0
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

โครงการขยะพิษแลกไข่ 0 50,000
โครงการขยะแลกไข่ 0 100,000
โครงการปลูกป่า/ปล่อยพันธ์ุ
ปลาและบ ารุงรักษาป่าตาม
แนวพระราชเสาวนีย์

0 40,000

โครงการรณรงค์การคัดแยก
ขยะและลดปริมาณขยะใน
ชุมชน
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ปี 2563 ปี 2564
0 100,000 -100 %

0 100,000 0 %

67,150 520,000

199,980 200,000 0 %
199,980 200,000
267,130 720,000
267,130 720,000

1,002,124.38 1,520,000

0 100,000 0 %

0 0 100 %

15,482 50,000 -100 %

0 0 100 %

4,525 20,000 -100 %
0 0 100 %

ค่าวัสดุ

0 0
โครงการทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีของกลุ่มแม่บ้าน 
 กลุ่มอาชีพในต าบลโป่งตาลอง

0 30,000
โครงการทักษะการพูดคุย

งบด าเนินงาน

720,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 912,070.97 1,720,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

0

โครงการทักษะการพูดคุย
ของพ่อแม่/ผู้ปกครองลูกและ
วัยรุ่นท่ีอยู่อาศัยในครอบครัว 
เร่ือง ส่งเสริมอนามัยเจริญ
พันธ์ุเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา
การตั งครรภ์ในวัยรุ่น

0 20,000

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0

โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

0

โครงการจัดตั งโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลโป่งตาลอง

0 100,000

โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ

50,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

265,780

171,230
265,780

รวมค่าวัสดุ 200,000
รวมงบด าเนินงาน 720,000

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน (อพ.สธ.-สถ.)

0

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดตั งธนาคาร
ขยะ

0 0

100,000

รวมค่าใช้สอย 94,550 520,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 171,230 200,000
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ปี 2563 ปี 2564
0 30,000 -100 %
0 0 100 %

0 50,000 -100 %
0 0 100 %

44,500 50,000 -100 %
0 50,000 -100 %
0 0 100 %

0 0 100 %

0 50,000 -100 %
0 100,000 0 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %
23,975 40,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

14,532 30,000 -100 %
103,014 580,000
103,014 580,000
103,014 580,000
103,014 580,000

0 30,000

โครงการอบรมความรู้ด้าน 16,740 0
รวมค่าใช้สอย 124,300 580,000

รวมงบด าเนินงาน 124,300 580,000

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ 0 0

0

0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 580,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

124,300

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0

0
26,500

0

0
โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะการประสานงาน
เพ่ือระดมทรัพยากรส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธ์ป้องกัน – 
แก้ไขปัญหาเอดส์และการ
ตั งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

0

40,000

โครงการอบรมความรู้ด้าน
กฎหมายให้แก่ประชาชน

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุต าบลโป่งตาลอง

100,000

โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและจัด
สวัสดิการเบี ยความพิการ

10,000

โครงการสร้างหลักประกัน 0
โครงการเสริมสร้าง

124,300 580,000

0

40,600

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลโป่งตาลอง

50,000

โครงการทัศนศึกษาดูงาน 0 0
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

0

โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
และกลุ่มอาชีพในต าบลโป่ง
ตาลอง

50,000

โครงการฝึกอบรมกลุ่ม 0

50,000

โครงการป้องกันและแก้ไข 40,460 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ 0
โครงการพัฒนาศักยภาพ 
สภาเยาวชน อปท. ต าบลโป่ง
ตาลองในการจัดรณรงค์
ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ุ
วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต าบลโป่งตาลอง

50,0000
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ปี 2563 ปี 2564

190,409 170,000 -100 %
0 0 100 %

0 0 0 %
0 0 0 %

190,409 170,000
190,409 170,000
190,409 170,000

149,400 150,000 -100 %
0 0 100 %

0 0 100 %

0 80,000 -100 %
149,400 230,000
149,400 230,000

0 0 100 %

20,000 20,000 -100 %
20,000 20,000
20,000 20,000

169,400 250,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
0

20,000
รวมเงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธี
และงานประเพณีวัฒนธรรม
อ าเภอปากช่อง

20,000

อุดหนุนโครงการสนับสนุน 0

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
187,040รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 250,000

170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

167,040

โครงการส่งเสริมและจัด 46,540
167,040

0
รวมค่าใช้สอย 230,000

รวมงบด าเนินงาน 230,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 0
รวมค่าใช้สอย 170,000

รวมงบด าเนินงาน

งบด าเนินงาน

203,874
203,874 170,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

203,874

โครงการประเพณีวันลอย
กระทง

0

โครงการส่งเสริมและจัด
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
รดน  าหัวผู้สูงอายุ

0

150,000

80,000

โครงการประเพณีวันลอย 120,500 0

40,200

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

งบด าเนินงาน

13,750
โครงการฝึกสอนทักษะ 0

ค่าใช้สอย

งานกีฬาและนันทนาการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

20,000 20,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 149,924 0

0โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชน/ประชาชน  ต้านภัย
ยาเสพติด

170,000
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ปี 2563 ปี 2564

0 60,000 -100 %
0 0 100 %

0 50,000 -100 %
0 0 100 %

0 110,000
0 110,000
0 110,000

359,809 530,000

1,075,680 1,500,000 0 %

9,720 40,000 0 %
42,000 62,000 0 %

476,040 570,000 0 %
63,028 70,000 0 %

1,666,468 2,242,000
1,666,468 2,242,000

0 170,000 235.2
9

%

0 5,000 0 %
42,000 96,000 0 %

0 0 100 %

2,400 25,000 -100 %
44,400 296,000รวมค่าตอบแทน 42,000 696,000

โครงการจัดกิจกรรมงาน 40,000 0
โครงการจัดกิจกรรมงาน
น้อยหน่าและของดีเมืองปาก
ช่อง

0 60,000

25,000

0 0

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเท่ียวในต าบล
โป่งตาลอง

0

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 321,760 570,000

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ 430,914 530,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน

1,031,760 1,500,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมค่าใช้สอย 40,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,242,000
รวมงบบุคลากร 2,242,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 5,000
ค่าเช่าบ้าน 42,000 96,000

1,465,879

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

570,000

งบด าเนินงาน
1,465,879

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 49,629 70,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ 20,730 40,000
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 62,000

งบด าเนินงาน

50,000

ค่าใช้สอย

110,000
รวมงบด าเนินงาน 40,000 110,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ 40,000 110,000

โครงการส่งเสริมและ 0

0

0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
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ปี 2563 ปี 2564

0 800,000 -100 %
0 0 100 %

0 0 100 %

0 20,000 -100 %
17,300 50,000 -100 %

0 0 100 %

52,546.95 900,000 33.33 %

69,846.95 1,770,000

34,068 40,000 100 %
139,988.1 200,000 150 %
299,424.6 300,000 0 %

21,532 120,000 25 %
71,643.9 100,000 20 %

0 20,000 0 %
54,600 60,000 33.33 %

621,256.6 840,000

0 0 100 %
0 10,000 0 %
0 10,000

735,503.55 2,916,000

0 0 0 %
0 29,000 -100 %

24,000 0 0 %
0 0 0 %

6,400 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เคร่ืองเจาะคอนกรีต 0 60,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ นชัก 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 3,900 0
ค่าจ้างเหมาบริการ 0 1,000,000

ค่าจัดซื อป้ัมน  าอัตโนมัติ 6,900 0

ค่าบริการไปรษณีย์

รวมค่าวัสดุ 1,250,000
ค่าสาธารณูปโภค

25,000ค่าบริการโทรศัพท์ 0

684,474.81

10,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

0 50,000

รวมงบด าเนินงาน 4,251,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
เก้าอี  ระดับผู้อ านวยการกอง 0
ฉากกั นห้อง (Partition) 0

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0
90,296

0
วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,268

ค่าใช้สอย

120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

80,000

0
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
สัมมนา

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

วัสดุก่อสร้าง 300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000
วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน

147
147

1,201,941.43

2,270,000

80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

0 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 3,750 0
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 31,300

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 436,369.62 1,200,000

วัสดุส านักงาน
87,413.65

398,013.16

0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจก

รวมค่าสาธารณูปโภค 35,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

5,000
0
0

5,221.6
0

0
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี 

รวมค่าใช้สอย 475,319.62

39,484
ค่าวัสดุ
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ปี 2563 ปี 2564
0 0 100 %

0 0 100 %

0 4,000 -100 %

21,935 0 0 %
0 0 0 %

6,100 0 0 %
7,500 0 0 %

0 0 0 %
3,103 0 0 %
2,782 0 0 %

71,820 33,000
71,820 33,000

2,473,791.55 5,191,000

0 0 100 %

0 0 100 %

0 1,052,800 -100 %
0 0 100 %

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

เทปวัดระยะเหล็กเคลือบ 0 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 22,000 0

ชุดทดสอบความเหลวของ
คอนกรีต Slump Test set

0 9,000

แบบหล่อคอนกรีตเหล็ก ทรง
เหล่ียม CM 1

0 5,000

ครุภัณฑ์ส ารวจ

ชุดโปรแกรมงานเขียนแบบ 20,500 0
สแกนเนอร์ 0 0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 0 0

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเชอร์ หรือ 2,600 0
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,500 0

งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,721.6 74,000
รวมงบลงทุน 64,721.6 74,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม 2,732,542.03 6,567,000

โครงการก่อสร้างถนน 0 0
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (ซอยร่วมใจ) บ้าน
โป่งไทร หมู่ท่ี 3

0 292,568

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (ซองซูซี เส้นวง
เวียน - ศิลาทองรีสอร์ท) 
บ้านปอหู หมู่ท่ี 4

0 1,644,799

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
ทางวาลาตารีสอร์ท  
เช่ือมต่อจากคอนกรีตเดิม) 
บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11

0 1,969,757
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ปี 2563 ปี 2564
0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 371,000 -100 %
0 1,154,000 -100 %
0 887,000 -100 %
0 705,000 -100 %
0 0 100 %

0 489,000 -100 %

0 286,000 -100 %
0 755,000 -100 %
0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการซ่อมสร้าง 0 0
โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
 บ้านหนองซ่อม  หมู่ท่ี 5

0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 0 0
ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมสร้าง 0 0

503,904

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน  พร้อมติดตั ง
ถังแชมเปญ และขยายเขต
ประปาหมู่บ้านทั งระบบ  
บ้านตะเคียนงาม  หมู่ท่ี 8

0

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้านหนองคุ้ม  
หมู่ท่ี  2  (ซอยบ้านนางไมตรี
 แซ่เลี ยง)

0 481,458

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
 บ้านโป่งตาลอง  หมู่ท่ี 1 
(เส้นเช่ือมบ้านปอหู)

0 1,147,222

โครงการก่อสร้าง 0 0

โครงการก่อสร้าง

478,743

0 0
โครงการก่อสร้าง 0 0

0โครงการก่อสร้าง 0

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
บ้านสระน  าใส (ซอยทองหล่อ)

0 748,144

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้านหนองกรวด 
 หมู่ท่ี  10  (สามแยกบ้าน
นายน้อยวีระยุทธ ถึงวัดถ  า
ศิลาทอง)

0 786,242
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ปี 2563 ปี 2564
0 994,000 -100 %
0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 830,000 -100 %
0 830,000 -100 %
0 1,976,000 -100 %
0 500,000 -100 %
0 150,000 -

35.33
%

0 10,979,800
0 10,979,800
0 10,979,800

2,473,791.55 16,170,800

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

เงินเชดเชยค่างาน
บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้างตามสัญญา

0 97,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 12,527,183

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,732,542.03 19,094,183
รวมงานก่อสร้าง 0 12,527,183

รวมงบลงทุน 0 12,527,183

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 0

0 0
โครงการซ่อมสร้าง 0 0
โครงการซ่อมสร้าง

โครงการซ่อมสร้าง

0
00

โครงการซ่อมสร้าง 0 0
โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
แบบ Asphaltic concrete 
(จากหน้าบ้านนางพวงเงิน 
มาลาชาติ - นายพีระวิทย์  
ใบชาธัญวรัตน์) บ้านโป่ง
ฉนวน  หมู่ท่ี  13

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
แบบ Asphaltic concrete 
(เส้นหน้าบ้านพ่อทองหลา 
ต่อจากถนนลาดยางเดิม)  
บ้านหนองซ่อม  หมู่ท่ี 5

0 1,089,752

0 1,725,778

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
แบบ Asphaltic concrete 
(บ้านบังอร  บูเคม่า - บ้าน
นางจันทร์เพ็ญ  พ่ึงพิง) บ้าน
เทพนิมิตร หมู่ท่ี 12

0 691,558

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
แบบ Asphaltic concrete 
(เส้นหน้าบ้านนายสุพล  ศรี
จันทึก - วัดมอตะเคียน)  
บ้านมอตะเคียน  หมู่ท่ี 9

0 870,258
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ปี 2563 ปี 2564

0 0 100 %

0 30,000 -100 %
0 30,000 -100 %
0 0 100 %

0 60,000
0 60,000
0 60,000
0 60,000

30,001,331.3 57,720,800

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การจัดท าปุ๋ยอินทรีย์

0 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 60,000
รวมงบด าเนินงาน 0 60,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 60,000
รวมทุกแผนงาน 29,781,302.76 63,080,040

0
0

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การเกษตร

0 30,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม 0

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป (แบบ E-LAAS) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,080,040 บาท แยกเป็น 
 

แผนงานงบกลาง 
   

งบกลาง        รวม 12,022,088 บาท   
งบกลาง        รวม 12,022,088 บาท 

   งบกลาง       รวม 12,022,088 บาท 
       

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จำนวน      202,123    บาท   
  เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด  ตั้งจ่ายจาก       
เงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 

      

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     จำนวน       10,000    บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 

    

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      จำนวน    8,164,800   บาท 
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แยกตามอายุ 60,70,80,90  จำนวน 12 เดือน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (สำนักงานปลัด) 
   

เบี้ยยังชีพความพิการ      จำนวน    1,970,400   บาท  
  เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 12 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (สำนักงานปลัด) 

  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      จำนวน        30,000   บาท   
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยั งชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ทำการวินิจฉัยแล้ว 

จำนวน 12 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)   
 

เงินสำรองจ่าย       จำนวน      500,000   บาท    
เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน  

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  เช่น  วาตภัย  อุทกภัย  อัคคีภัย  และภัยอื่น ๆ  ฯลฯ  ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทันต่อ
เหตุการณ์หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่าย  หรือเพ่ือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  หรือกรณีที่
มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  จำนวน      100,000   บาท 

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(สำนักงานปลัด) 
          

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
จำนวน      894,765   บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  โดยคิดเป็น 2%  ของ
ประมาณการรายได้  ประจำปี  2565  โดยไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) 
    
   ประมาณการรายรับ  ปี  พ.ศ. 2565 ตั้งรับ 63,080,040.-  บาท 
   หัก  เงินอุดหนุนทั่วไป    18,325,771 บาท 
         หัก เงินที่มีผู้อุทิศให้          16,000    บาท 
   เหลือ                         44,738,269 บาท 
   ร้อยละ  2  เป็นเงิน        894,765 บาท 
           

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
จำนวน     150,000   บาท   

เพื ่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง           
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
      

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   

งานบริหารทั่วไป    รวม 13,441,299 บาท 

  

งบบุคลากร     รวม   8,037,254 บาท 
  

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    รวม   2,057,640 บาท  
  

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน   556,320   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ได้แก่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และรองนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)  ดังนี้ 

(1)  เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ในอัตราเดือนละ  22,080.-  บาท  เป็นเงิน  264,960.-  บาท 
(2)  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตรา  12,140.-บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 291,360.-  บาท 

      

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก  จำนวน    48,000   บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน   12  เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) ดังนี้ 
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 (1)  ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  อัตราเดือนละ  2,000. - บาท  เป็นเงิน  
24,000.-  บาท 
 (2)  ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  อัตราเดือนละ  1,000.- บาท  จำนวน  
2  อัตรา   เป็นเงิน  24,000.-  บาท 
        

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   จำนวน    48,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร  ได้แก่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายก  อบต.  

ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน   12  เดือน  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) ดังนี้  
 (1)  ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  อัตราเดือนละ  2,000. - บาท  เป็นเงิน  24,000  
บาท 
 (2)  ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  อัตราเดือนละ   1,000.- บาท  จำนวน  2  อัตรา   
เป็นเงิน  24,000.-  บาท 
   

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน     95,040  บาท     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  อัตราเดือนละ  7,920. -  บาท   จำนวน  
1  อัตรา  เป็นเงิน  95,040.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
      

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน  1,310,280  บาท      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)  ดังนี้  
 (1)  ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ  อัตราเดือนละ  12,140. - บาท    เป็นเงิน  
145,680.-  บาท  
 (2)  ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ  อัตราเดือนละ  9,930. - บาท  เป็นเงิน  
119,160.-  บาท  
 (3)  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ  อัตราเดือนละ  7,920. - บาท  จำนวน 10  อัตรา  
เป็นเงิน 950,400.- บาท 
 (4)  ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ  อัตราเดือนละ  7,920.- บาท  จำนวน  1  อัตรา  
เป็นเงิน  95,040.- บาท 
        

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       รวม  5,979,614  บาท    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน    3,255,960 บาท     

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลของสำนักงานปลัด  พร้อมเงินปรับปรุง
ประจำปี  ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กำหนด  จำนวน  11  อัตรา  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน   132,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว / ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลของ

สำนักงานปลัด และเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. ระดับ กลาง  โดยคำนวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
      

   เงินประจำตำแหน่ง     จำนวน   168,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนักบริหารงาน อบต. ระดับ กลาง / นักบริหารงาน อบต. ระดับ ต้น 
/ นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจำตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  
เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)   
        

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน   2,231,654  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  

จำนวน  15  อัตรา   โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) 
         

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จำนวน      192,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  15  

อัตรา  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
        

งบดำเนินงาน         รวม     5,349,045  บาท 
    

ค่าตอบแทน                   รวม     1,139,045  บาท 
     

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จำนวน        954,045  บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  เช่น  ค่าตอบแทน  ค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานองค์การบริหาร  ส่วนตำบลตำแหน่ง
สายงานผู้บริหาร  เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ  ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เป็น
ผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก  หรือสอบเปลี่ยนสายงาน  ฯลฯ  เป็นเงิน  30,000. -  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(สำนักงานปลัด)  
 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ประจำปีงบประมาณ  2565  ให้แก่พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ  เป็นเงิน  424,045.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
 

             เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการในการเลือกตั้ง ฯลฯ เป็น 500,000. - บาท         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)   
   

ค่าเบี้ยประชุม           จำนวน 25,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยประชุมให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ   ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)  

      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        จำนวน       80,000  บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ  ให้แก่  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  

และพนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือในวันหยุดราชการ  ที่ได้รับคำสั่ง ให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองาน   ที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)   
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ค่าเช่าบ้าน          จำนวน      50,000   บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ  

กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  
         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ   จำนวน       30,000   บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้ที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
          

ค่าใช้สอย         รวม    2,780,000  บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จำนวน   500,000    บาท      

- ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่างๆ 
- ค่ารับวารสาร  หนังสือพิมพ์  สิ่งพิมพ์  หรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ 
- ค่าโฆษณา  และเผยแพร่ ,ค่าจัดทำวารสาร ,ค่าดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ 
- ค่าล้างรถ  อัดฉีด  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  ค่าซักฟอก  ค่าระวางรถบรรทุก 
- ค่าแรงงานคนในท้องถิ่น  ในการปฏิรูปงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
- ค่าจ้างเหมา  บริการ  เช่น  การดำเนินการเกี่ยวกับระบบประปา  แบกหามสัมภาระ    กำจัดปลวก  

กำจัดวัชพืช  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าเช่าเครื่องจักรกล  ค่าล้างฟิล์มอัดรูป ฯลฯ 
- ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ดาวเทียม  ฯลฯ 
- ค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่าง ๆ  ค่าพวงมาลา  พานประดับพุ่มดอกไม้ 
- ค่าพวงมาลาสำหรับวางศพผู้มีเกียรติ 
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษา

ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด  เพ่ือให้มีงานทำ  สร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษา  และลดรายจ่าย
ผู้ปกครอง  และให้นักเรียนนักศึกษา  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

- ฯลฯ 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
           

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ          จำนวน    250,000   บาท     
(2.1)  ค่ารับรองและพิธีการ                                               จำนวน  100,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองต่างๆ  ค่าดำเนินการและรายจ่ายอื่นๆ  ในการจัดงานพิธีต่างๆ  ซึ่งเป็นวันสำคัญทาง

ราชการ  เช่น  วันปิยมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันจักรี งานรัฐพิธี รับเสด็จฯ   ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักงานปลัด) 
  

(2.2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น                        จำนวน  50,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองต่างๆ  เช่น  ค่าอาหาร  เครื่องดื่มต่างๆ  เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ  

ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
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   (2.3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ               จำนวน  100,000.-  บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช ้จ ่ายในการจัดงานรัฐพิธ ีและวันสำคัญต่างๆ  เช ่น  ว ันเฉลิมพระชนมพรรษา                 
วันปิยมหาราช ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่  ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้า
ริ้ว ธงชาติ  ป้ายสัญลักษณ์  ดอกไม้ธูปเทียน  ค่าพานพุ่มถวายสักการะ  พวงมาลา  ค่าดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวงดุริยางค์  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จำเป็น  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง         จำนวน  700,000  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำหรับเตรียมการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด  และการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่*/
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ  หน้าที่  และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิก
วุฒิสภา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
        

ค่าใช้จ่ายในการอบรม  สัมมนา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จำนวน  100,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนา  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน  ฯลฯ  ของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานจ้างของสำนักปลัด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  
      

โครงการ  อบต.ต้านภัยหนาว        จำนวน  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการและรายจ่ายอื่น ๆ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  99  โครงการที่  3 ) 
           

โครงการจัดสัมมนาเพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างทักษะ และสร้างความสมาน สามัคคี แก่บุคลากร และผู้นำ 
ฯลฯ ในตำบลโป่งตาลอง          จำนวน   500,000  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียด  ตามโครงการของ  
อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  
หน้า  100  โครงการที่  14 ) 
      

โครงการจิตอาสาพัฒนาตำบลโป่งตาลอง       จำนวน   50,000  บาท 
เพื่อพัฒนาตำบลโป่งตาลองให้มีศักยภาพในทุกด้าน ทั้งความสะอาด ความเข็มแข็ง และพัฒนาหมู่บ้านใน

ตำบลโป่งตาลอง  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)           
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  99  โครงการที่  1 ) 
           

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ        จำนวน   100,000 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการที่เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ

ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ และมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (รายละเอียด
ตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565  แผนปี  2565  หน้า  103  โครงการที่  28 ) 
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โครงการประชาร่วมใจ ถนนปลอดภัย    จำนวน   50,000  บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาร่วมใจ ถนนปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนและ

ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื ่องดื ่ม วัสดุ อุปกรณ์ ที ่เกี ่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที ่จำเป็น ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  102  โครงการที่  26 ) 
      

โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี       จำนวน    200,000  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของกำลังพลปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย (กอ.ถปถ.ฯ) 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
(รายละเอียด  ตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1  แผนปี  2565  หน้า  16  โครงการที่  1 ) 
          

โครงการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) จำนวน      50,000  บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ในการบริการประชาชนในเรื่องต่าง ๆ 

รวมทั้งรับแจ้งเหตุของประชาชนในพื้นที่ และจัดให้มีการติดต่อสื่อสาร การร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านระบบออนไลน์ ที่
เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  แผนปี  2565  หน้า  16  โครงการที่  
3 ) 
 

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง 
                                                                                 จำนวน     30,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียด  ตามโครงการของ  

อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  
หน้า  100  โครงการที่  13 ) 
      

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน      200,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , เครื่องพิมพ์ดีด , เครื่อง

คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆ  ของคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องพ่นหมอกควัน , ตู้ , 
โต๊ะ , รถตัดหญ้า  และครุภัณฑ์อื่น  ฯลฯ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)   
 

ค่าวัสดุ        รวม      990,000   บาท   
วัสดุสำนักงาน       จำนวน   200,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด  

ยางลบ  คลิปหนีบกระดาษ  เข็มหมุด  ลวดเย็บกระดาษ  ธงชาติ  ตรายาง  กุญแจ  พระบรมฉายาลักษณ์  เต็นท์  
แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน  หรือ  หน่วยงาน  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ  น้ำดื่ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               จำนวน     10,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  ไฟฟ้าและวิทยุ  สำหรับสำนักงาน  อบต.  และนอกสำนักงาน  อบต.  เช่น  หลอด

ไฟฟ้า  ฟิวส์  สายไฟ  ปลั๊กไฟ  อุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว      จำนวน   50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ  เครื่องใช้ต่างๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก  ก๊าซหุงต้ม  สายไฟ  มีด  

จอบ  แก้วน้ำ  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
        

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จำนวน   150,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ  ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่  เช่น หม้อ

แบตเตอรี่  หัวเทียน  ยางนอก  ยางใน  กระจก  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
       

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จำนวน    500,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ำมันเบนซิน  น้ำมันดีเซล  น้ำมันเครื่อง  ฯลฯ  สำหรับใช้

ยานพาหนะและขนส่ง  เครื่องจักรกล  เครื่องมือต่างๆ  ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
     

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จำนวน      10,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์  ในการรณรงค์  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ในกิจการหรืองานใน

หน้าที่และแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโป่งตาลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  
        

วัสดุคอมพิวเตอร์      จำนวน      70,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก

สำหรับเครื่องพิมพ์  โปรแกรม  คอมพิวเตอร์   หรือซอฟต์แวร์   เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-RW)  
และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
     

ค่าสาธารณูปโภค                  รวม       440,000   บาท 
  ค่าไฟฟ้า       จำนวน      300,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน  อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ  รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ   ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  หรือองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองให้การสนับสนุน  ฯลฯ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  
         

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล     จำนวน       10,000    บาท 
เพื ่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที ่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  ฯลฯ  ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้  

(สำนักงานปลัด) 
      

ค่าบริการโทรศัพท์      จำนวน       40,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งภายในท้องถิ่นและทางไกลภายในประเทศ 

และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ และค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
      

ค่าบริการไปรษณีย์      จำนวน       10,000    บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ฯลฯ  สำหรับใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนตำบล  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จำนวน      80,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื ่อสาร ค่าสื่อสาร ผ่านดาวเทียม  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและการบริการประชาชน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
       

งบลงทุน        รวม 25,000   บาท 
ค่าครุภัณฑ์        รวม     25,000   บาท  

 ครุภัณฑ์สำนักงาน  
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร           จำนวน 10,000   บาท 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง หลังละ 5,000 บาท 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2565  หน้า 140 โครงการที่  5 ) 
      

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี        จำนวน     15,000  บาท     

 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท จำนวน  1 เครื่อง 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์  
ปี 2565  หน้า  141  โครงการที่  8 ) 
  

งบเงินอุดหนุน       รวม  10,000   บาท     
เงินอุดหนุน       รวม   10,000  บาท 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        

อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอปากช่อง) 

จำนวน    10,000  บาท    
เพ่ือสนับสนุนงบประมาณศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอปากช่อง) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
เป็นผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อใช้ในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานไว้ใช้ใน
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
แผนปี  2565  หน้า  106  โครงการที่  2 ) 
         

งบรายจ่ายอ่ืน       รวม 20,000   บาท 
  รายจ่ายอ่ืน       รวม      20,000   บาท 
  รายจ่ายอ่ืน 
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โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
                                                                                       จำนวน     20,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ
ของ อบต. ประจำปี 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผน
ปี  2565  หน้า  99  โครงการที่  5 ) 
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ     รวม       80,000   บาท 
งบดำเนินงาน       รวม       80,000   บาท 
ค่าใช้สอย       รวม       80,000   บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
โครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับตำบล         จำนวน       40,000   บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ประชุมระดมความคิด  เป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  

(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  101  โครงการที่  20 ) 
      

โครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน   จำนวน   40,000  บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ประชุมระดมความคิด เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  

(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  102  โครงการที่  21 ) 
      

  งานบริหารงานคลัง        รวม   4,759,536  บาท 
งบบุคลากร         รวม   2,299,536  บาท 

          เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        รวม   2,299,536  บาท 
 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           จำนวน  1,824,600  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตามตำแหน่งและ

อัตราที่ ก.อบต. กำหนด จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
      

เงินประจำตำแหน่ง      จำนวน      42,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนรายเดือนให้กับนักบริหารงานระดับต้น ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจำ

ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จำนวน     408,936  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณ

ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
         

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จำนวน       24,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 

เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
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งบดำเนินงาน          รวม     2,460,000  บาท 
ค่าตอบแทน          รวม    1,060,000  บาท 

       

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน        900,000  บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   เป็นเงิน 
200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 

เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนบุคคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ ว 
85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ดังนี้  

(1) บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(2) คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

(3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนกรณีที่
ออกตรวจงานจ้าง  

(4) ฯลฯ 
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระเบียบฯ และหนังสือกระทรวงการคลัง ดังกล่าวฯ เป็นเงิน 700,000 บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จำนวน    10,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
      

ค่าเช่าบ้าน        จำนวน     50,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯกำหนด   ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ (กองคลัง) 
          

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ   จำนวน     100,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
     

ค่าใช้สอย              รวม      930,000   บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จำนวน       150,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์รายวัน และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 

ข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าล้างอัดขยายภาพ 
ค่าจ้างเขียนป้ายถาวร ต่าง ๆ การติดตั้งโทรศัพท์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองคลัง) 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ         จำนวน     30,000   บาท    
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนะศึกษาดูงาน หรือไป

ดำเนินกิจการอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล การประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมาย   เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ       จำนวน   100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการทั้งในประ เทศ 

และต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
      

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน         จำนวน   450,000  บาท 
เพ่ือจัดหาจัดทำ ปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ (กองคลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แผนปี 2565 หน้า 101 โครงการที่ 15) 
       

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษี 
      จำนวน     50,000  บาท 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 แผนปี 2565 หน้า 101 โครงการที่ 16) 
      

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม           จำนวน     150,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  วงเงินไม่เกิน 150,000 บาท เช่น  

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  ตู้ โต๊ะ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
(กองคลัง) 
          

ค่าวัสดุ                  รวม       370,000 บาท 
  วัสดุสำนักงาน              จำนวน       100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ   เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  หมึก  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์  ตรา
ยาง  ธงชาติ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            จำนวน       100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่  เช่น หม้อ

แบตเตอรี่  หัวเทียน  ยางนอก  ยางใน  กระจก  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             จำนวน      50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ำมันเบนซิน  น้ำมันดีเซล  น้ำมันเครื่อง  ฯลฯ  สำหรับใช้

ยานพาหนะและขนส่ง  เครื่องจักรกล  เครื่องมือต่าง ๆ  ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์             จำนวน   120,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพ์

หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์   ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  กระดาษ
ต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  แผนวงจรอิเล็กทอนิกส์  
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ  เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ 
เป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
      

ค่าสาธารณูปโภค              รวม   100,000  บาท    
ค่าบริการไปรษณีย์          จำนวน   100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ฯลฯ  สำหรับใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนตำบล  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
      

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน           รวม   353,670  บาท   
งบบุคลากร               รวม   205,380  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              รวม   205,380  บาท 
 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        จำนวน   205,380  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลของสำนักงานปลัด  พร้อมเงินปรับปรุง
ประจำปี  ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กำหนด จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
       

งบดำเนินงาน               รวม     148,290  บาท 
ค่าตอบแทน               รวม       68,290  บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     จำนวน      17,290  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ประจำปีงบประมาณ  2565  ให้แก่พนักงานองค์การ

บริหารส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
เป็นเงิน  17,290.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
    

ค่าเบี้ยประชุม            จำนวน 5,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเบี ้ยประชุมให้แก่ผู ้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ   ฯลฯ   ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้  (หน่วย

ตรวจสอบภายใน) 
         

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          จำนวน      5,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ  ให้แก่  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  

และพนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือในวันหยุดราชการ  ที่ได้รับคำสั่ง ให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองาน   ที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
           

ค่าเช่าบ้าน               จำนวน     36,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ  

กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ  จำนวน   5,000  บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ  

กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
      

ค่าใช้สอย        รวม    50,000  บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            จำนวน   20,000  บาท 
- ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่างๆ 
- ค่ารับวารสาร  หนังสือพิมพ์  สิ่งพิมพ์  หรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ 
- ฯลฯ 

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม  สัมมนา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       จำนวน   20,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนา   ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี ้ยเลี ้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที ่พั ก
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ฯลฯ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (หน่วย
ตรวจสอบภายใน 
    

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             จำนวน    10,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆ  ของคอมพิวเตอร์และ

เครื่องปริ้นเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น  ฯลฯ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
      

ค่าวัสดุ           รวม      30,000  บาท 
วัสดุสำนักงาน                จำนวน      10,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด  

ยางลบ  คลิปหนีบกระดาษ  เข็มหมุด  ลวดเย็บกระดาษ  ธงชาติ  ตรายาง  กุญแจ  แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน  หรือ  
หน่วยงาน  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ  น้ำดื่ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
      

วัสดุคอมพิวเตอร์       จำนวน      20,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก

สำหรับเครื่องพิมพ์  โปรแกรม  คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์   เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-RW)  
และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
      
 
 
 
 
 



- 63 - 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       รวม   845,000  บาท 
งบดำเนินงาน          รวม 845,000   บาท 
ค่าตอบแทน          รวม     30,000   บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         จำนวน     30,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  ตำบลโป่งตาลอง  ในการดูแล
รักษาความสงบและเฝ้าระวังป้องกันภัยในเขตพื้นที่ตำบลโป่งตาลอง  ในช่วงวันเทศกาลต่างๆ  และวันหยุดราชการ  
ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
     

ค่าใช้สอย          รวม      690,000  บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
โครงการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ   จำนวน     200,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ ทั้งอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัย

อันตรายอ่ืนฯ ที่เกิดขึ้น  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงาน
ปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  114  โครงการที่  30 ) 
        

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยตำบลโป่งตาลอง          จำนวน       100,000  บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมซักซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  113  โครงการที่  25 ) 
      

โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า  จำนวน       50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่ง

ตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  
120  โครงการที่  8 ) 
      

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ    จำนวน      100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลโป่งตาลอง  ฯลฯ  

(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม แผนปี  2565  หน้า  16  โครงการที่  2 ) 
      

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร) จำนวน    100,000 บาท 
เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  จัดซื ้อวัสดุ  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ  ฯลฯ  

(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  110  โครงการที่ 1 ) 
         

โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่     จำนวน     20,000  บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน  และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ โดยจ่าย

เป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง  และเครื่องดื่ม  น้ำแข็ง  วัสดุ  อุปกรณ์  ที่เกี่ยวข้อง  และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น  ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  110  โครงการที่  2 ) 
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   โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์      จำนวน  20,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน  และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร  อาหารว่าง  และเครื่องดื่ม  น้ำแข็ง  วัสดุ  อุปกรณ์  ที่เกี่ยวข้อง  และค่าใช้จ่ายอื่น   ที่จำเป็น  ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)   ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  110  โครงการที่  3 ) 
      

โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลโป่งตาลอง 
    จำนวน  100,000  บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร.  ศึกษาดูงาน  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)      
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  105  โครงการที่  42 ) 
         

ค่าวัสดุ            รวม      125,000  บาท 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จำนวน       50,000  บาท 

ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร       จำนวน       50,000  บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร จำนวน 20 ตัว ในการดำเนินการปฏิบัติงาน ด้านจราจรและด้านความ
ปลอดภัยภายในตำบลโป่งตาลอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
  

วัสดุเครื่องแต่งกาย        จำนวน       40,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายของ อปพร.  เสื้อก๊ักสะท้อนแสง  เพ่ือแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ตามหลักสูตร  หรือผู้ที่ปฏิบัติการด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
      

วัสดุเครื่องดับเพลิง         จำนวน      30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  สำหรับเปลี่ยนถ่ายถังเคมีดับเพลิงที่หมดอายุการใช้งาน  จัดหาโฟม

สำหรับดับเพลิง  และวัสดุอ่ืนที่จำเป็นสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
      

วัสดุอื่น           จำนวน     5,000   บาท 
ค่าจัดซื้อวัสดุกรวยจราจร                  จำนวน     5,000   บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกรวยจราจร จำนวน 20 ชุด ใช้สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย งานจราจร 
และกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
      

 
แผนงานการศึกษา 

 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         รวม  3,004,600  บาท 
งบบุคลากร            รวม  2,235,600  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)           รวม  2,235,600  บาท 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     จำนวน 1,659,600  บาท 
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100)      จำนวน    842,160  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมเงินปรับปรุงประจำปี  ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. 
กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  จำนวน  2  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 
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 เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (220100)       จำนวน   817,440 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ครู พร้อมเงินปรับปรุงประจำปีตามตำแหน่งไม่เกิน  12  เดือน  จำนวน  3  อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม) 
          

เงินประจำตำแหน่ง       จำนวน   42,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนักบริหารงานการศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจำ

ตำแหน่ง  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จำนวน   474,000 บาท 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)                 จำนวน   150,000  บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)        จำนวน   324,000   บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน  3  ตำแหน่ง  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
        

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       จำนวน     60,000  บาท 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)        จำนวน     24,000  บาท  

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

           เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง       จำนวน      36,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  3  ตำแหน่ง   ตัง้จ่ายจากเงิน
รายได้  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
        

งบดำเนินงาน          รวม      640,000   บาท 
ค่าตอบแทน          รวม      300,000  บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน     250,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่พนักงานองค์การบริหาร

ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน 
200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

           เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่าวนที่สุด  ที่ กค 
0402.5/ว85  ลงวันที่ 6  กันยายน  2561  ดังนี้ (1)  บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตามระเบียบกระทรวง  เป็นเงิน  50,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินราได้ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จำนวน   10,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มา

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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ค่าเช่าบ้าน       จำนวน   30,000   บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ

กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ        จำนวน    10,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน  และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
         

ค่าใช้สอย         รวม   250,000  บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             จำนวน     50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียม

และค่าลงทะเบียน  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีความจำเป็นรวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าจ้าง  ทำของ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จำนวน     20,000   บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  และการประชุมต่างๆ เช่น  ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับ  การตรวจงาน  
การเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จำนวน    30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือ

ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  
       

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      จำนวน    150,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี และครุภัณฑ์อ่ืนฯลฯ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
         

ค่าวัสดุ         รวม   90,000  บาท 
  วัสดุสำนักงาน              จำนวน   50,000  บาท    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในกองการศึกษา  เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  คลิปหนีบกระดาษ  เข็มหมุด  ลวดเย็บกระดาษ  ธงชาติ  ตรายาง  กุญแจ  พระบรมฉายาลักษณ์  
เต็นท์  แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน  หรือแผ่นป้ายต่างๆ  น้ำดื่ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์       จำนวน   40,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับ ผงหมึก

สำหรับเครื่องพิมพ์  โปรแกรม คอมพิวเตอร์   หรือซอฟต์แวร์   เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-RW) 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
          

งบลงทุน        รวม    129,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ ์         รวม 129,000  บาท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

โต๊ะโรงอาหารสแตนเลส              จำนวน   90,000  บาท 
เพ่ือใช้สำหรับใช้นั่งรับประทานอาหารกลางวัน  1  ชุด  ประกอบด้วย  โต๊ะสแตนเลส  ขนาด  60x150x75  

เซนติเมตร  พร้อมม้านั่งสแตนเลส  2  ตัว  ขนาด  30x150x45  เซนติเมตร  ราคา 9,000 บาท จำนวน 10  ชุด 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2565  หน้า  140  
โครงการที่  6 ) 
         

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานสำนักงาน   จำนวน  34,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานสำนักงาน  จอขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  ราคา  1,7000  

บาท  จำนวน  2  เครื่อง 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
 ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  ณ ปัจจุบัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
– 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2565  หน้า  141  โครงการที่  7 ) 
            

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA       จำนวน  5,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA  ราคา  2,500  บาท  จำนวน  2  เครื่อง 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม  ณ ปัจจุบัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
– 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2565  หน้า  140  โครงการที่  6 ) 
      
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        รวม   5,552,164  บาท 
งบดำเนินงาน           รวม   2,264,164  บาท 
ค่าใช้สอย           รวม      769,100 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน       10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ  หรือข้อบัญญัติต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารหนังสือพิมพ์  

หรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงเต้าเสียบปลั๊กไฟภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาแรงงานท้องถิ่นในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก       จำนวน    30,000  บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก  เช่น  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  สำหรับเด็กที่มาร่วม

กิจกรรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  107  โครงการที่  1 ) 
      

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      จำนวน     80,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสมวัย ต่างๆ เช่น  โครงการ

วันเด็กแห่งชาติ  โครงการแข่งกีฬา  โครงการธรรมะกับเด็กเล็ก  โครงการวันลอยกระทง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  121  
โครงการที่  1 ) 
  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    จำนวน  649,100  บาท  
เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       จำนวน   411,600 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล   โป่งตาลอง  จำนวน  
80  คน  จัดสรรอัตราคนละ  21  บาทต่อวัน  จำนวน  245  วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  121  โครงการที่  2 ) 
 

 เงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)            จำนวน   181,000  บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา  และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กจำนวน  80  คน  คน
ละ 1,700 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นเงิน  136,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  122  โครงการที่  6 ) 
         

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา  และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก  
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นเงิน  45,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)      
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  122  โครงการที่  6 ) 
 

ค่าหนังสือเรียน               จำนวน     10,000  บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  จำนวน  50  คน  (เด็กอายุ 3-5 ปี)  สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

 ค่าอุปกรณ์การเรียน        จำนวน     10,000  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  จำนวน  50  คน  (เด็กอายุ 3-5 ปี )  สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

           คา่เครื่องแบบนักเรยีน       จำนวน     15,000  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300 บาท/ปี  จำนวน  50  คน  (เด็กอายุ 3-5 ปี )  สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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             ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      จำนวน     21,500  บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  430 บาท/ปี  จำนวน  50  คน  (เด็กอายุ 3-5 ปี )  สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
     

ค่าวัสดุ         รวม  1,444,664  บาท 
  วัสดุงานบ้านงานครัว             จำนวน  1,429,664  บาท  

วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)                      จำนวน      50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ค่าแปรงขัดพ้ืน  ผงซักฟอก  สบู่  ยาสีฟัน  แป้งเด็ก  แก้วน้ำ  ผ้า
เช็ดมือ ที่นอน  หมอน  ผ้าห่ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
                   

 วัสดุอาหารเสริม (นม) (330400)      จำนวน 1,379,664  บาท 
 อาหารเสริม(นม) เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาที่ 1 - 6   จำนวน  1,226,368  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล  และเด็กประถมศึกษาปีที่1 – 6  โรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จำนวนเด็ก  640  คน จัดสรรอัตราคนละ  7.37  บาท  จำนวน  
260  วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 
2565 แผนปี  2565  หน้า  121  โครงการที่  2 ) 
 

 อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จำนวน    153,296  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวนเด็ก 80  คน  จัดสรรอัตราคน

ละ  7.37  บาท  จำนวน  260  วัน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั ่วไป (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  121  โครงการที่  2 ) 
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จำนวน        5,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ำมันเชื้อเพลิง  น้ำมันเครื่อง  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)          

วัสดุการเกษตร        จำนวน       10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  ดินปลูก  ปุ๋ยฮอร์โมน  เมล็ดพันธ์พืช  ต้นกล้า  ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
      

ค่าสาธารณูปโภค       รวม   50,400  บาท 
  ค่าไฟฟ้า             จำนวน   42,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ  รวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ  ที่
อยู่ในภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
         

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม            จำนวน      8,400  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่นค่าโทรสาร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต 

ค่าธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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งบลงทุน        รวม   500,000  บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม   500,000  บาท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค      
โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

จำนวน  500,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา

ลอง  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง)  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2564 แผนปี  2565  หน้า  13  โครงการที่  1 )  
     

งบเงินอุดหนุน        รวม   2,788,000  บาท 
เงินอุดหนุน        รวม   2,788,000  บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน     จำนวน 2,688,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล  และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จำนวน  640  คน จัดสรรอัตราคนละ  21  บาท  จำนวน  200  
วัน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
แผนปี  2565  หน้า  121  โครงการที่  2 ) 
          

อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 
จำนวน   20,000  บาท 

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 แผนปี  2565  หน้า  
14  โครงการที่  1 ) 

 

อุดหนุนโครงการทักษะวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา” 
จำนวน  20,000  บาท 

เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 แผนปี  2565  หน้า  
14  โครงการที่  2 ) 
      

อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสู่อาชีพ (เลี้ยงไข่ไก่) “โรงเรียนบ้านหนองจอก” 
จำนวน  20,000  บาท 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพสู่อาชีพ (เลี้ยงไข่ไก่) ให้แก่นักเรียน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 แผนปี  
2565  หน้า  15  โครงการที่  3 ) 
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อุดหนุนโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการ “โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง” 
จำนวน  20,000  บาท  

เพื่อจัดหา  จัดทำสื่อ  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถเชื่อมประสบการณ์กับชีวิตจริง  ฝึกการคิด  
วิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การค้นพบความรู้  สร้างกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2564 แผนปี  2565  หน้า  15  โครงการที่  5 ) 
      

อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์  “โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม” 
จำนวน   20,000  บาท 

เพ่ือจัดหาสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2564 แผนปี  2565  หน้า  15  โครงการที่  4 ) 
      

แผนงานสาธารณสุข 
   

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    รวม  1,037,500  บาท 
งบดำเนินงาน        รวม      440,000  บาท 
ค่าใช้สอย        รวม      370,000  บาท 

       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน     20,000    บาท 

ค่าสำรวจข้อมูล                     จำนวน     20,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ บ้า เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี 2565 หน้า 118 โครงการที่  10 ) 
      

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ  จำนวน     100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฯ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ในพื้นที่

ตำบลโป่งตาลอง  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 แผนปี 2565 หน้า 19 โครงการที่ 2 ) 
          

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า     จำนวน        50,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการและรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของ อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  116  โครงการที่  
2 ) 
          

โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ตำบลโป่งตาลอง   จำนวน  100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฯ เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคโควิด 19 ในพ้ืนที่ตำบลโป่ง   ตาลอง  ฯลฯ  

(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 แผนปี  2565  หน้า  19  โครงการที่  1 ) 
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โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย                จำนวน  100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  และการ

รณรงค์ในการกำจัดลูกน้ำ  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่ง
ตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  
116  โครงการที่  3 ) 
         

ค่าวัสดุ             รวม   70,000  บาท 
  วัสดุอื่น          จำนวน   70,000  บาท 

ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ                            จำนวน    70,000   บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันและอุปกรณ์ ฯลฯ ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เงินอุดหนุนทั ่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  118  โครงการที่  9 ) 
     

งบลงทุน          รวม    142,500  บาท 
ค่าครุภัณฑ ์           รวม    142,500  บาท 
ครุภัณฑ์อ่ืน         
ค่าจัดซื้อถังพ่นชนิดอัดลมสำหรับฉีดพ่นสารเคมีแบบตกค้าง  จำนวน   142,500  บาท 

 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อถังพ่นชนิดอัดลมสำหรับฉีดพ่นสารเคมีแบบตกค้าง จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 28,500 บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 

เป็นถังพ่นเคมีชนิดอัดลมที ่ใช้ในงานควบคุมยุงพาหะนำโรค เป็นเครื ่องใหม่ และเป็นถังพ่นที ่อยู ่ใน
สายการผลิตไม่ใช่ถังพ่นดัดแปลง ประกอบด้วย ตัวถังพ่นที่มีถังอัดลมได้ด้วยมือ ,สายส่งน้ำ ยา,ไกบังคับการไหลน้ำยา
,ก้านพ่น,ก้านพ่นและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครภุณัฑ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 บัญชีครุภัณฑ์   ปี 
2565  หน้า  23  โครงการที่  8 ) 
     

งบเงินอุดหนุน          รวม      455,000  บาท  
เงินอุดหนุน           รวม     455,000  บาท 

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสขุ 

จำนวน      260,000  บาท 
เพื ่ออุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านทั ้ง 13 หมู ่บ้าน ในการจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้าน

สาธารณสุข โดยสนับสนุนหมู่บ้านละ  20,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด) ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  117  โครงการที่  8 ) 
          

อุดหนุนโครงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขมูลฐาน   จำนวน      195,000  บาท 
เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)  ในเขตตำบลโป่งตาลอง  

จำนวน  13  หมู่บ้านๆ  ละ  15,000.- บาท  เพื่อให้ อสม.  ดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 แผนปี  2565  หน้า  119  โครงการที่  1 ) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
   

งานไฟฟ้าและประปา       รวม   1,000,000  บาท 
งบเงินอุดหนุน        รวม   1,000,000  บาท 
เงินอุดหนุน        รวม   1,000,000  บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
อุดหนุนการดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลโปง่ตาลอง 

       จำนวน   1,000,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การขยายเขตไฟฟ้าหรือค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณประโยชน์

ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า ฯ หรือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโป่งตาลอง  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
      

  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     รวม       720,000  บาท  
งบดำเนินงาน        รวม       720,000  บาท 
ค่าใช้สอย        รวม       520,000  บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            จำนวน        100,000  บาท  
ค่าจ้างเหมาบริการ                            จำนวน       100,000  บาท  
-  ค่าเช่าที่ดิน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินเพ่ือเป็นที่ทิ้งขยะ   

 -  ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบริหารจัดจัดการขยะ  เช่น  การขุด  การฝังกลบขยะ  
เกรด  ตัก  ดัน  และเทขยะมูลฝอยในบ่อบำบัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  เพื่อจ้างเหมา
บริการเครื่องจักรสำหรับการปรับปรุงบ่อบำบัดขยะให้สะอาดเป็นระเบียบ  ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่อ 
และเพ่ือความสะดวกในการกำจัดขยะมูลฝอย  ค่าทิ้งขยะ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
โครงการขยะพิษแลกไข่               จำนวน        50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมีพิษที่

เป็นอันตรายจาก ชุมชน และแยกออกจากขยะทั่วไปนำมากำจัดขยะได้ถูกวิธี ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ 
อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 
1 แผนปี 2565 หน้า 20 โครงการที่ 1 ) 
       

โครงการขยะแลกไข่       จำนวน      100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจาก 

ชุมชน และแยกออกจากขยะทั่วไปนำมากำจัดขยะได้ถูกวิธี ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ อบต.โป่งตาลอง)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 แผนปี 2565 
หน้า 20 โครงการที่ 2 )    
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โครงการปลูกป่า/ปล่อยพันธุ์ปลาและบำรุงรักษาป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์   จำนวน    40,000  บาท 
เพื่อใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ส่งเสริม

การอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม  เพื่อดำเนินงานเมืองย่าน่าอยู่  เป็นค่าวิทยากร , ค่าอาหาร , อาหารว่างและเครื่องดื่ม ,       
ค่าพันธุ์ปลา , พันธุ์ไม้  ฯลฯ   ในกลุ่มเยาวชน  และประชาชนทั่วไป  เพื่อดูแลรักษาป่า  ปลูกป่า  หรืออนุรักษ์แหล่ง
น้ำสิ่งแวดล้อม  เช่น  จ้างเหมาราษฎรดูแลรักษาป่าชุมชน  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  การ
อนุรักษ์แหล่งน้ำ , ป่าชุมชน ,ป่าสาธารณะ  หรือการฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสีย  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่ง
ตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  
120  โครงการที่  7 ) 
         

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน    จำนวน    30,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการและรายจ่ายอื่นๆ  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต. โป่งตาลอง)        

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  120  
โครงการที่  3 ) 
            

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ   จำนวน    100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการและรายจ่ายอื่นๆ  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต. โป่งตาลอง)        

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  120  
โครงการที่  3 ) 
         

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)    จำนวน     100,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงปลูกพืชสมุนไพรที่มีในพื้นที่ตำบลโป่งตาลอง  ฯลฯ  (รายละเอียด
ตามโครงการของ อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 แผนปี 2565 หน้า 120 โครงการที่ 9 ) 
          

ค่าวัสดุ           รวม       200,000  บาท 
วัสดุงานบ้านงานครัว       จำนวน     200,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ  เครื่องใช้ต่างๆ   เช่น   ถังขยะ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน       รวม       580,000  บาท  

งบดำเนินงาน           รวม       580,000  บาท 
 ค่าใช้สอย           รวม       580,000  บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
            

โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโป่งตาลอง     จำนวน      100,000 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้อายุในตำบลโป่งตาลอง ฯลฯ  (รายละเอียด

ตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 แผนปี  2565  หน้า  17 โครงการที่  1) 
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โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จำนวน    50,000  บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตา

ลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  112 
โครงการที่ 14 ) 
          

โครงการทักษะการพูดคุยของพ่อแม่/ผู้ปกครองลูกและวัยรุ่นที่อยู่อาศัยในครอบครัว เรื่อง ส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   จำนวน   20,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ 
ผู ้ปกครอง ในการแนะนำ และส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  109  โครงการที่  13 ) 
          

โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพในตำบลโป่งตาลอง 
จำนวน   30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  
อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  
หน้า  112  โครงการที่  16 ) 
         

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    จำนวน     50,000  บาท 
เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และให้ความรู้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดให้โทษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  114  โครงการที่  26 ) 
      

โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพในตำบลโป่งตาลอง 
 จำนวน     50,000  บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตา
ลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  112  
โครงการที่  15 ) 
       

โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเยาวชน อปท. ตำบลโป่งตาลองในการจัดรณรงค์ส่งเสริมอนามัยเจริญ
พันธุ์วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตำบลโป่งตาลอง      จำนวน     50,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ และพัฒนาศักยภาพ สภาเยาวชน อปท. ตำบล
โป่งตาลอง  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)         
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  109  โครงการที่  11 ) 
           

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโป่งตาลอง    จำนวน      50,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสภาเด็กฯ ฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ และพัฒนา

ศักยภาพ สภาเยาวชน อปท. ตำบลโป่งตาลอง  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  109  โครงการที่  15 ) 
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โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโป่งตาลอง    จำนวน   100,000  บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุและ

พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงาน
ปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมฉบับที ่1 แผนปี 2565  หน้า 17 โครงการที่  1) 
      

โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
จำนวน    10,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่ง
ตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  
107  โครงการที่  3 ) 
      

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ป้องกัน – 
แก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น     จำนวน   40,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่ง
ตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  
109  โครงการที่  12 ) 
      

โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน   จำนวน   30,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่าง ๆ  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทน

วิทยากร  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)   ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  102  โครงการที่  24 ) 
      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  งานกีฬาและนันทนาการ       รวม     170,000   บาท 

งบดำเนินงาน        รวม      170,000  บาท 
ค่าใช้สอย        รวม      170,000  บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชน  ต้านภัยยาเสพติด        จำนวน      170,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชน ต้านภัยยาเสพติดเช่ น ค่าเช่า

สถานที่  ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่/สนามแข่งขัน  ค่ากรรมการติดสินกีฬา ค่าถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 
ค่าจัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าจัดซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา  ค่าดำเนินการพิธีเปิด -ปิด ค่าวงดุริยางค์ ค่าป้าย
โครงการ/ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายรณรงค์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  128  โครงการที่  17 ) 
      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น      รวม     250,000   บาท 
งบดำเนินงาน        รวม     230,000   บาท 
ค่าใช้สอย        รวม     230,000   บาท 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
      

โครงการประเพณีวันลอยกระทง      จำนวน   150,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าป้ายโครงการ/ป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าจัดทำกระทง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  127  โครงการที่  10 ) 
        

โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ำหัวผู้สูงอายุ จำนวน    80,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมนันทนาการ  ค่าใช้จ่ายพิธีกรรมทางศาสนา  ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  
127  โครงการที่  8 ) 
      

งบเงินอุดหนุน        รวม   20,000  บาท 
เงินอุดหนุน        รวม   20,000  บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอปากช่อง 

จำนวน  20,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอปากช่อง  ในการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรม

อำเภอปากช่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 แผนปี  2565  หน้า  132  โครงการที่  1 ) 
      

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว    รวม   110,000  บาท 
งบดำเนินงาน        รวม   110,000  บาท 
ค่าใช้สอย        รวม   110,000  บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
 

  โครงการจัดกิจกรรมงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง   จำนวน  60,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ในตำบลหรือตกแต่งรถขบวน

แห่งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง  ค่าใช้จ่ายอื่นๆร่วมกับอำเภอปากช่อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  
2565  หน้า  125  โครงการที่  2 ) 
     

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบลโป่งตาลอง  จำนวน  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบลโป่งตาลองโดยจ่าย

เป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  
2565  หน้า  125  โครงการที่  1 ) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม    6,567,000  บาท 
งบบุคลากร        รวม    2,242,000  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       รวม    2,242,000  บาท 
 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น          จำนวน     1,500,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. 

กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
      

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น          จำนวน         40,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมหรือค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล  โดยคำนวณตั้งจ่าย

ไว้ไม่เกิน 12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
        

เงินประจำตำแหน่ง               จำนวน      62,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับ /นักบริหารงานช่าง/ผอ.กองช่าง  ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและ

เงินประจำตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จำนวน      570,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 

12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
        

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จำนวน    70,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมหรือค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  

เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
     

งบดำเนินงาน          รวม    4,251,000  บาท 
ค่าตอบแทน          รวม      696,000  บาท 
 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน   570,000  บาท 
- เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล 

พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นเงิน 170,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
  - เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ ว 
85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ดังนี้  

(1) บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(2) คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

(3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนกรณีที่
ออกตรวจงานจ้าง  

(4) ฯลฯ 
     ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระเบียบฯ และหนังสือกระทรวงการคลัง ดังกล่าวฯ เป็นเงิน 400,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จำนวน  5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
      

ค่าเช่าบ้าน        จำนวน  96,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ (กองช่าง) 
      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ   จำนวน   25,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
      

ค่าใช้สอย            รวม  2,270,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ       จำนวน  1,000,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือข้อบัญญัติต่างๆ ค่ารับวารสาร

สิ่งพิมพ์หรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด ฯลฯ   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายบอกชื่อ ถนน  ซอย  ทางสาธารณประโยชน์  แม่น้ำ ลำคลอง  แหล่งน้ำต่างๆ  ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าทดสอบดินก่อนการก่อสร้างอาคารเพื่อออกแบบฐานรากของพื้นที่นั้นๆ หรือเลือกใช้  ให้
เหมาะสมกับการรับน้ำหนักบรรทุก ฯลฯ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าคำนวณ  ออกแบบ  เซ็นต์รับรอง  ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร  ฯลฯ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเขตตำบลโป่งตาลอง  และจัดทำป้าย

ประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ต่างๆ   เช่น  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร , พ.ร.บ. ขุดดินถมดิน ,พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง  
ฯลฯ  

- เพ่ือการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม / ชุมชนหรือการวางผังชุมชน   เพ่ือในการวางแผน  หรือ
ปรับปรุงผังเมือง  พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวางผังเมืองฯลฯในเขตตำบลโป่งตาลอง   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดสายภายนอก ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมา
เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม  ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่มกำลังไฟฟ้า  การ
ขยายเขตไฟฟ้า  การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จำนวน  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า

พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบฯ 
กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา      จำนวน  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาพนักงานกองช่าง

และพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
      

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม       จำนวน  1,200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์เขียว เครื่องพิมพ์ ตลอดจนค่า

บำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ เครื ่องมือ เครื ่องจักร และค่าเครื ่องทุนแรงต่างๆ ที ่อาจชำรุดเสียหายได้ ค่า
บำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน สะพาน อาคาร ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ท่อ
ระบายน้ำ ฝาระบายน้ำ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
      

ค่าวัสดุ          รวม   1,250,000  บาท 
วัสดุสำนักงาน        จำนวน    80,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง  

เครื่องโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จำนวน   500,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างทุกชนิด เช่น ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพัน สายไฟฟ้า  

หลอดไฟฟ้า  ขาหลอดไฟฟ้า  เบรกเกอร์  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของ
สำนักงาน ไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(กองช่าง) 
      

วัสดุก่อสร้าง        จำนวน   300,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด  เช่น ปูนซีเมนต์  หิน  ทราย  เหล็ก  ไม้  ท่อประปา  อุปกรณ์ประปา

และอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด  เพื่อใช้ซ่อมแซมสาธารณสมบัติ  ถนน สะพาน อาคารสถานที่  ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งตาลอง ทุกประเภท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จำนวน    150,000  บาท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จำนวน    120,000  บาท 
เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื ่นต่างๆ สำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะ เช่น รถกระบะ รถยนต์ 

รถบรรทุกหกล้อ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       จำนวน    20,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระดาษโปสเตอร์ , กระดานอัด , ฟิว

เจอร์บอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์  พู่กัน  สี  ฟิล์มรูปสีหรือขาวดำ  ที่ได้จากการ ล้าง , อัด, ขยาย, แผนที่ , ภาพถ่าย
ดาวเทียม , ระวางภาพถ่ายทางอากาศ , แผนที่ระวางฯ และแผนที่ต่างๆ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
      

วัสดุคอมพิวเตอร์       จำนวน    80,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ , แผ่นซีดีเมาส์   โปรแกรม

คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ เครื่องกระจายสัญญาณ เมนบอร์ด แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเทอร์เนทการ์ด ,แลนด์การ์ด เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการระบบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
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ค่าสาธารณูปโภค       รวม   35,000  บาท 
ค่าบริการโทรศัพท์             จำนวน   25,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของกองช่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

      

ค่าบริการไปรษณีย์               จำนวน   10,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนานัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร   ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของกอง

ช่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
      

งบลงทุน        รวม   74,000   บาท 
ค่าครุภัณฑ ์        รวม    74,000  บาท 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
เครื่องเจาะคอนกรีต       จำนวน  60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต  จำนวน  1  ชุด  (ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคา

ท้องถิ่นหรือราคาท้องตลาดทั่วไป) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)  
 

ชุดทดสอบความเหลวของคอนกรีต Slump Test set   จำนวน  9,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบความเหลวของคอนกรีต   Slump Test set   จำนวน  1   ชุด   (ไม่ปรากฏ

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาท้องถิ่นหรือราคาท้องตลาดทั่วไป)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
    

แบบหล่อคอนกรีตเหล็ก ทรงเหลี่ยม CM 1    จำนวน   5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาแบบหล่อคอนกรีตเหล็ก ทรงเหลี่ยม CM 1  จำนวน  1  ชุด  (ไม่ปรากฏในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาท้องถิ่นหรือราคาท้องตลาดทั่วไป) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
      

  งานก่อสร้าง        รวม   12,527,183  บาท 
งบลงทุน        รวม   12,527,183  บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม    12,527,183  บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ซองซูซี เส้นวงเวียน - ศิลาทองรีสอร์ท) บ้านปอหู หมู่ที่ 4 
จำนวน  1,644,799  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านปอหู หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 
4.50 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร   ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2564 แผนปี 2565 หน้า  4  โครงการที่ 14 ) 
      

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางวาลาตารีสอร์ท  เชื่อมต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้าน      
เนินทอง หมู่ที่ 11        จำนวน  1,969,757  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางวาลาตารีสอร์ท  เชื่อมต่อจากคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม)  หมู่ที่  11  บ้านเนินทอง  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร   ติดตั้ง
ป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง)    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 แผนปี 2565  
หน้า  8  โครงการที่ 30 ) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยร่วมใจ) บ้านโป่งไทร หมู่ที่ 3 
จำนวน  292,568  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยร่วมใจ)  บ้านโป่งไทร  หมู่ที่  3  
ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า  130  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 
390 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร   ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564  แผนปี 2565  หน้า  4  โครงการที่ 10 ) 
  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองกรวด  หมู่ที่  10  (สามแยกบ้านนายน้อยวีระยุทธ ถึงวัดถ้ำศิลา
ทอง)          จำนวน  786,242  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่  10 บ้านหนอง
กรวด (เส้นวัดถ้ำศิลาทอง  ต่อจากจุดเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร   ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   430   
เมตร หนาเฉลี่ย 0.04  เมตร  หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร โดยดำเนินการลงหินคลุกชั้นพ้ืน
ทางปริมาณไม่น้อยกว่า  223  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น  พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร 
ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตา
ลอง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 
แผนปี 2565 หน้า 12 โครงการที่  49 
      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองคุ้ม  หมู่ที่  2  (ซอยบ้านนางไมตรี แซ่เลี้ยง) 
จำนวน  481,458  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่  2 บ้านหนองคุ้ม 
(ซอยบ้านนางไมตรี  แซ่เลี้ยง) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร   ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   260   เมตร หนา
เฉลี่ย 0.04  เมตร  หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,300  ตารางเมตร โดยดำเนินการลงหินคลุกชั้นพ้ืนทางปริมาณ
ไม่น้อยกว่า  135  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น  พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้าย
โครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 แผนปี 2565  หน้า  5  
โครงการที่ 11 ) 
      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  บ้านโป่งตาลอง  หมู่ที่ 1 (เส้นเชื่อมบ้านปอหู) 
 จำนวน  1,147,222  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่  1 (เส้นเชื่อมบ้าน
ปอหู หมู่ที่ 4)  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร   ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   500   เมตร หนาเฉลี่ย 0.04  
เมตร  หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร โดยดำเนินการลงลูกรังชั้นรองพื้นทางปริมาณไม่น้อยกว่า  
580  ลูกบาศก์เมตร  ลงหินคลุกชั้นพื้นทางปริมาณไม่น้อยกว่า  260  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น  
พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้า ย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-
2565  แผนปี 2565 หน้า  42  โครงการที่ 9 ) 
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โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน  พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ และขยายเขตประปาหมู่บ้านทั้ง
ระบบ  บ้านตะเคียนงาม  หมู่ที่ 8       จำนวน  478,743  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน  พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ และขยายเขตประปา
หมู่บ้าน  ทั้งระบบ บ้านตะเคียนงาม  หมู่ที่ 8 ขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาด  ? 6 นิ้ว  จำนวน  1  บ่อ  ปริมาณน้ำไม่น้อย
กว่า 2 ลบ.ม./ชม.  พร้อมฐานราก  คสล.  โดยรอบ ขนาด  2.00?2.00?0.15  ม.  ติดตั้งถังแชมป์เปญขนาด  15  
ลบ.ม/ชม. สูง  15 เมตร  พร้อมฐานราก  ติดตั้งไฟฟ้า  ขนาด  15(45) แอมป์  จำนวน  1  เครื่อง  ติดตั้งซับเมอร์ส  
ขนาด  1.5 แรงม้า (มาตรฐานยุโรป)  พร้อมตู้ควบคุม  และวางท่อ PVC  ขนาด ?  2  นิ้ว  ชั้น  8.5  ระยะทางรวมไม่
น้อยกว่า  1,000  ม.  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 แผนปี 2565  หน้า  6  
โครงการที่ 22 ) 
      

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองซ่อม  หมู่ที่ 5 จำนวน  503,904  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  Pavement 

In-Place recycling  (กัดลึก 0.20 ม.)  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   200   เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.04  เมตร   หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร โดยดำเนินการลงหินคลุกชั้นพ้ืนทางปริมาณ
ไม่น้อยกว่า  124  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการ
ชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 แผนปี 2565 หน้า 57   โครงการที่ 88 ) 
      

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้ำใส (ซอยทองหล่อ) จำนวน  748,144  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  Pavement 

In-Place recycling  (กัดลึก 0.20 ม.)    ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   ไม่มีไหลทาง  ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   300   
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร   หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร โดยดำเนินการลงหินคลุกชั้นพ้ืน
ทางปริมาณไม่น้อยกว่า  186  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้ง
ป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง)      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 แผนปี 2565 หน้า  63 โครงการที่ 128 ) 
          

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic concrete (จากหน้าบ้านนางพวงเงิน 
มาลาชาติ - นายพีระวิทย์  ใบชาธัญวรัตน์) บ้านโป่งฉนวน  หมู่ที่  13  จำนวน  1,725,778  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  Pavement 
In-Place recycling  หมู่ที่ 13  บ้านโป่งฉนวน (เส้นหน้าบ้านนางพวงเงิน  มาลาชาติ-นายพีระวิทย์  ใบชาธัญวรัตน์)  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   ไม่มีไหลทาง  ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   700   เมตร  หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร   หรือ
ปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร โดยดำเนินการลงหินคลุกชั ้นพื้นทางปริมาณไม่น้อยกว่า  434  
ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 แผนปี 2565 หน้า  9  โครงการที่ 36 ) 
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โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic concrete (บ้านบังอร  บูเคม่า - บ้าน
นางจันทร์เพ็ญ  พึ่งพิง) บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 12     จำนวน  691,558  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  Pavement 
In-Place recycling  (กัดลึก 0.20 ม.)    ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร   ไม่มีไหลทาง  ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   330   
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร   หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร โดยดำเนินการลงหินคลุกชั้นพ้ืน
ทางปริมาณไม่น้อยกว่า  171  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้ง
ป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง)     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 แผนปี 2565  
หน้า  8  โครงการที่ 32  
     

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic concrete (เส้นหน้าบ้านนายสุพล  ศรี
จันทึก - วัดมอตะเคียน)  บ้านมอตะเคียน  หมู่ที่ 9     จำนวน   870,258  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  Pavement 
In-Place recycling  (กัดลึก 0.20 ม.)  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   ไม่มีไหลทาง  ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   350   
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร   หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร โดยดำเนินการลงหินคลุกชั้นพ้ืน
ทางปริมาณไม่น้อยกว่า  217  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้ง
ป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง)      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  หน้า  6  โครงการที่ 24 ) 
    

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic concrete (เส้นหน้าบ้านพ่อทองหลา 
ต่อจากถนนลาดยางเดิม)  บ้านหนองซ่อม  หมู่ที่ 5      จำนวน  1,089,752  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  Pavement 
In-Place recycling  (กัดลึก 0.20 ม.)   ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   ไม่มีไหลทาง  ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   500   
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร   หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร โดยดำเนินการลงหินคลุกชั้นพ้ืน
ทางปริมาณไม่น้อยกว่า  310  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้ง
ป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง)      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 แผนปี 2565 
หน้า  5  โครงการที่ 17 ) 
      

เงินเชดเชยค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K) ใน
งานหรือโครงการภายใต้แผนงานเดียวกัน        จำนวน  97,000  บาท 

เพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ตามจำนวนเงินที่คำนวณและตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วให้ผู้รับจ้างสำหรับโครงการต่างๆ ในงบลงทุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
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แผนงานการเกษตร 
   

งานส่งเสริมการเกษตร       รวม  60,000  บาท 
งบดำเนินงาน        รวม  60,000  บาท 
ค่าใช้สอย        รวม  60,000  บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตร           จำนวน  30,000  บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ อบต.โป่งตา

ลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  138  
โครงการที่  13 ) 
          

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์    จำนวน  30,000  บาท 
เพื่อเป็นค่าจ่ายในการฝึกอบรม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของ อบต.โป่งตาลอง)   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  138  
โครงการที่  14 ) 
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202,123 202,123

10,000 10,000
8,164,800 8,164,800
1,970,400 1,970,400

30,000 30,000
500,000 500,000

894,765 894,765

100,000 100,000

150,000 150,000

556,320 556,320

48,000 48,000

48,000 48,000

95,040 95,040

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถ่ินองค์การ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก

เบ้ียยังชีพความพิการ
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

เงินส ารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 2 
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1,310,280 1,310,280

5,285,940 1,659,600 8,445,540

132,000 172,000

210,000 42,000 314,000

2,640,590 474,000 3,684,590

216,000 60,000 346,000

1,871,335 30,000 250,000 2,721,335

30,000 30,000

95,000 10,000 110,000

136,000 30,000 262,000

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

570,000

ค่าเบ้ียประชุม

เงินประจ าต าแหน่ง 62,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 570,000

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน

1,500,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน

40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

5,000

ค่าเช่าบ้าน 96,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 70,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
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135,000 10,000 170,000

670,000 60,000 20,000 100,000 850,000

280,000 20,000 300,000

700,000 700,000

120,000 120,000

100,000 100,000

50,000 50,000

40,000 40,000

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

โครงการ  อบต.ต้านภัยหนาว

โครงการจัดงานเวทีประชาคม
ระดับต าบล

โครงการจัดงานเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม  สัมมนา  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและ
พิธีการ
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน
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450,000 450,000

500,000 500,000

50,000 50,000

100,000 100,000

50,000 50,000

50,000 50,000

200,000 200,000

50,000 50,000

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

โครงการประชาร่วมใจ ถนน
ปลอดภัย
โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี การให้ความรู้แก่
ผู้ช าระภาษี

โครงการจิตอาสาพัฒนาต าบลโป่ง
ตาลอง

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ

โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โครงการศูนย์บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One stop service)

โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการจัดสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้
เสริมสร้างทักษะ และสร้างความ
สมาน สามัคคี แก่บุคลากร และ
ผู้น า ฯลฯ ในต าบลโป่งตาลอง
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30,000 30,000

360,000 150,000 1,710,000

200,000 200,000

100,000 100,000

50,000 50,000

100,000 100,000

100,000 100,000

20,000 20,000

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ

โครงการช่วยเหลือประชาชนใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยต าบลโป่งตาลอง

โครงการฝึกอบรมการสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  (อปพร)

โครงการรณรงค์การป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการรณรงค์การป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถ่ิน
และพนักงานจ้าง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,200,000

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน
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100,000 100,000

30,000 50,000

30,000 30,000

80,000 80,000

649,100 649,100

100,000 100,000

50,000 50,000

100,000 100,000

100,000 100,000

50,000 50,000

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

โครงการขยะพิษแลกไข่

โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกัน
โรคโควิด-19 (COVID-19) ต าบล
โป่งตาลอง

โครงการฉีดพ่นหมอกควันก าจัด
ยุงลาย

โครงการอบรมเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนต าบลโป่งตาลอง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

20,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
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100,000 100,000

40,000 40,000

30,000 30,000

100,000 100,000

100,000 100,000

100,000 100,000

50,000 50,000

โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลโป่งตาลอง

โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดต้ังธนาคารขยะ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน (อพ.สธ.-สถ.)

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะในชุมชน

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

โครงการขยะแลกไข่

โครงการปลูกป่า/ปล่อยพันธ์ุปลา
และบ ารุงรักษาป่าตามแนวพระ
ราชเสาวนีย์

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน
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20,000 20,000

30,000 30,000

50,000 50,000

50,000 50,000

50,000 50,000

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพ สภา
เยาวชน อปท. ต าบลโป่งตาลอง
ในการจัดรณรงค์ส่งเสริมอนามัย
เจริญพันธ์ุวัยรุ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ต าบลโป่งตาลอง

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

โครงการทักษะการพูดคุยของพ่อ
แม่/ผู้ปกครองลูกและวัยรุ่นท่ีอยู่
อาศัยในครอบครัว เร่ือง ส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธ์ุเพ่ือป้องกัน
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีของกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่ม
อาชีพในต าบลโป่งตาลอง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ
ในต าบลโป่งตาลอง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 94 - 
 

50,000 50,000

100,000 100,000

10,000 10,000

40,000 40,000

30,000 30,000

170,000

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการ
ประสานงานเพ่ือระดมทรัพยากร
ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ป้องกัน
 – แก้ไขปัญหาเอดส์และการ
ต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

โครงการอบรมความรู้ด้าน
กฎหมายให้แก่ประชาชน

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชน/ประชาชน  ต้านภัยยา
เสพติด

170,000

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลโป่งตาลอง

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ต าบลโป่งตาลอง

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

โครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุและจัดสวัสดิการ
เบ้ียความพิการ

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน
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60,000

150,000

80,000

50,000

1,000,000

50,000

30,000 30,000

30,000 30,000

310,000 50,000 440,000

10,000 510,000

50,000 1,429,664 200,000 1,679,664

250,000 50,000 450,000

550,000 5,000 675,000

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา 50,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การเกษตร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในต าบลโป่งตาลอง

50,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
จัดท าปุ๋ยอินทรีย์

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500,000

120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

150,000

โครงการจัดกิจกรรมงานน้อยหน่า
และของดีเมืองปากช่อง

60,000

โครงการประเพณีวันลอยกระทง 150,000

โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์รดน้ าหัว
ผู้สูงอายุ

80,000
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10,000 30,000

210,000 40,000 330,000
40,000 40,000
30,000 30,000
5,000 70,000 75,000

10,000 10,000
300,000

300,000 42,000 342,000
10,000 10,000
40,000 65,000

110,000 120,000
80,000 8,400 88,400

10,000 10,000

15,000 15,000

90,000 90,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์

300,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์หรือ LED
 สี
โต๊ะโรงอาหารสแตนเลส

80,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุการเกษตร
วัสดุอ่ืน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน
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34,000 34,000

5,000 5,000

142,500 142,500

60,000

9,000

5,000

500,000 500,000

1,644,799

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานส านักงาน

ค่าจัดซื อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  
ขนาด  800 VA

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
(ซองซูซี เส้นวงเวียน - ศิลาทองรี
สอร์ท) บ้านปอหู หมู่ท่ี 4

1,644,799

ค่าจัดซื อถังพ่นชนิดอัดลมส าหรับ
ฉีดพ่นสารเคมีแบบตกค้าง

ชุดทดสอบความเหลวของ
คอนกรีต Slump Test set

9,000

แบบหล่อคอนกรีตเหล็ก ทรง
เหล่ียม CM 1

5,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เคร่ืองเจาะคอนกรีต 60,000

ครุภัณฑ์อ่ืน
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34,000 34,000

5,000 5,000

142,500 142,500

60,000

9,000

5,000

500,000 500,000

1,644,799

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานส านักงาน

ค่าจัดซื อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  
ขนาด  800 VA

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
(ซองซูซี เส้นวงเวียน - ศิลาทองรี
สอร์ท) บ้านปอหู หมู่ท่ี 4

1,644,799

ค่าจัดซื อถังพ่นชนิดอัดลมส าหรับ
ฉีดพ่นสารเคมีแบบตกค้าง

ชุดทดสอบความเหลวของ
คอนกรีต Slump Test set

9,000

แบบหล่อคอนกรีตเหล็ก ทรง
เหล่ียม CM 1

5,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เคร่ืองเจาะคอนกรีต 60,000

ครุภัณฑ์อ่ืน
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1,969,757

292,568

786,242

481,458

1,147,222

478,743

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน  บ้านโป่งตาลอง 
 หมู่ท่ี 1 (เส้นเช่ือมบ้านปอหู)

1,147,222

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน  พร้อมติดตั งถัง
แชมเปญ และขยายเขตประปา
หมู่บ้านทั งระบบ  บ้านตะเคียน
งาม  หมู่ท่ี 8

478,743

292,568

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองกรวด  หมู่ท่ี  10  
(สามแยกบ้านนายน้อยวีระยุทธ 
ถึงวัดถ  าศิลาทอง)

786,242

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอย
ร่วมใจ) บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองคุ้ม  หมู่ท่ี  2  (ซอย
บ้านนางไมตรี แซ่เลี ยง)

481,458

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายทางวาลาตารี
สอร์ท  เช่ือมต่อจากคอนกรีตเดิม)
 บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11

1,969,757

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
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503,904

748,144

1,725,778

691,558

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
concrete (จากหน้าบ้านนางพวง
เงิน มาลาชาติ - นายพีระวิทย์  
ใบชาธัญวรัตน์) บ้านโป่งฉนวน  
หมู่ท่ี  13

1,725,778

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
concrete (บ้านบังอร  บูเคม่า - 
บ้านนางจันทร์เพ็ญ  พ่ึงพิง) บ้าน
เทพนิมิตร หมู่ท่ี 12

691,558

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองซ่อม  
หมู่ท่ี 5

503,904

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน  าใส 
(ซอยทองหล่อ)

748,144
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870,258

1,089,752

97,000

เงินเชดเชยค่างานบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K) 
ในงานหรือโครงการภายใต้
แผนงานเดียวกัน

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
concrete (เส้นหน้าบ้านนายสุพล
  ศรีจันทึก - วัดมอตะเคียน)  
บ้านมอตะเคียน  หมู่ท่ี 9

870,258

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

งบเงินอุดหนุน

97,000

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
concrete (เส้นหน้าบ้านพ่อทอง
หลา ต่อจากถนนลาดยางเดิม)  
บ้านหนองซ่อม  หมู่ท่ี 5

1,089,752

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
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10,000 10,000

2,688,000 2,688,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

อุดหนุนโครงการยกระดับการ
จัดการเรียนการสอนด้านวิชาการ
 “โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง”

อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อ าเภอปากช่อง)

อุดหนุนโครงการขับเคล่ือนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนสระน  าใสวิทยา
อุดหนุนโครงการทักษะวิชาชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “โรงเรียนบ้านหนองคุ้ม
วิทยา”

โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพสู่อาชีพ (เลี ยงไข่ไก่) 
“โรงเรียนบ้านหนองจอก”

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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20,000 20,000

260,000 260,000

195,000 195,000

1,000,000 1,000,000

20,000

20,000 20,000

12,022,088 18,634,505 845,000 8,556,764 1,037,500 1,720,000 580,000 60,000 63,080,040

อุดหนุนโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ 
 “โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียน
งาม”

เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข

อุดหนุนการด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าหรือติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในต าบลโป่งตาลอง

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธี งานราชพิธีและงาน
ประเพณีวัฒนธรรมอ าเภอปากช่อง

20,000

รวม 530,000 19,094,183

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

โครงการค่าจ้างท่ีปรึกษาในการ
จัดเก็บข้อมูลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชน

อุดหนุนโครงการพัฒนาการ
บริการสาธารณสุขมูลฐาน

แผนงาน
การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภท
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา

 
วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
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ส่วนที่  3 (เพิ่มเติม) 
 
 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 
 
 

ของ 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อำเภอปากชอ่ง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

- รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ( แบบแยกตามส่วนราชการ ) 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    63,080,040    บาท    แยกเป็น 
 

แผนงานงบกลาง  (00410) 
 

งานงบกลาง  (00411) รวมทั้งสิ้น    12,022,088.-   บาท 
 

 งบกลาง  (510000) รวม     12,022,088.-    บาท 
 

      1.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)   จำนวน     202,123.-   บาท 
      เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด   ตั้งจ่ายจาก       

เงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
 

      2.  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ. 2565 (110300) จำนวน     10,000.-   บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี

ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
 

       3.  ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา  (110700)    จำนวน     8,164,800.-   บาท 
        เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แยกตามอายุ 60,70,80,90  จำนวน 12 

เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (สำนักงานปลัด) 
 

       4.  ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ  (110800)   จำนวน     1,970,400.-   บาท 
         เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 12 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (สำนักงานปลัด) 
 

       5.  ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (110900)   จำนวน        30,000.-  บาท 
           เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ทำการวินิจฉัย
แล้ว จำนวน 12 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) 
 

        6.  เงินสำรองจ่าย  (111000)    จำนวน     500,000.-   บาท 
          เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความ

เดือดร้อน  ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  เช่น  วาตภัย  อุทกภัย  อัคคีภัย  และภัยอื่น ๆ  ฯลฯ  ตามความจำเป็นและ
เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่าย  หรือเพ่ือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน  หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
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         7.  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  (111100)                    จำนวน    250,000 .-   บาท 
  7.1  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
                   จำนวน     150,000.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 

7.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร   จำนวน     100,000.-   บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้  (สำนักงานปลัด) 
 

           8.  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กบท.  (120100)   
         จำนวน    894,765.-  บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  โดยคิดเป็น 2%  ของ
ประมาณการรายได้  ประจำปี  2565  โดยไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) 
    
 
 
   ประมาณการรายรับ  ปี  พ.ศ. 2565 ตั้งรับ 63,080,040.-  บาท 
   หัก  เงินอุดหนุนทั่วไป    18,325,771 บาท 
       หัก เงินที่มีผู้อุทิศให้             16,000    บาท 
   เหลือ     44,738,269 บาท 
   ร้อยละ  2  เป็นเงิน        894,765 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 107 - 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

สำนักงานปลัด 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 

 

งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     16,763,799.- บาท           แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
 

งานบริหารงานทั่วไป  (00111)                                    รวมทั้งสิ้น     13,441,299.-   บาท 
 

 งบบุคลากร  (520000)               รวม           8,037,254.-   บาท 
 

 เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)  (521000)             จำนวน       2,057,640.-   บาท 
 

 1.  เงินเดือนนายก/รองนายก  (210100)            จำนวน     556,320.-  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ได้แก่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  
เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)  ดังนี้ 

(1)  เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ในอัตราเดือนละ  22,080.-  บาท  เป็นเงิน  264,960.-  
บาท 

(2)  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ในอัตรา  12,140.-  บาท  จำนวน  2  อัตรา   เป็นเงิน 
291,360.-  บาท 

2.  เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก  (210200)   
        จำนวน   48,000.-  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน   12  เดือน     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) ดังนี้ 
 (1)  ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  อัตราเดือนละ  2,000.- บาท  เป็น
เงิน  24,000.-  บาท 
 (2)  ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  อัตราเดือนละ  1,000.- บาท  
จำนวน  2  อัตรา   เป็นเงิน  24,000.-  บาท 
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 3.  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  (210300)             จำนวน     48,000.-  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร  ได้แก่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายก  
อบต.  ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน   โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน   12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) ดังนี้  
 (1)  ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  อัตราเดือนละ  2,000.- บาท  เป็นเงิน  
24,000  บาท 
 (2)  ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  อัตราเดือนละ   1,000.- บาท  จำนวน  2  
อัตรา   เป็นเงิน  24,000.-  บาท 

 4.  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ (210400)      จำนวน    95,040.-   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ตามอัตราที่กำหนดใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  อัตราเดือนละ  7,920.-  บาท   
จำนวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  95,040.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
 
 5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ (210600)  
                                                                                             จำนวน   1,310,280.-  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ   โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  
เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)  ดังนี้  
 (1)  ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ  อัตราเดือนละ  12,140.- บาท    เป็นเงิน  
145,680.-  บาท  
 (2)  ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ  อัตราเดือนละ  9,930.- บาท  เป็นเงิน  
119,160.-  บาท  
 (3)  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ  อัตราเดือนละ  7,920.- บาท  จำนวน 10  
อัตรา  เป็นเงิน 950,400.- บาท 
 (4)  ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ  อัตราเดือนละ  7,920.- บาท  จำนวน  1  
อัตรา  เป็นเงิน  95,040.- บาท 
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 เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ)  (522000)   จำนวน     5,979,614.-   บาท  
 

 1.  เงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (220100)    จำนวน    3,255,960.-  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลของสำนักงานปลัด  พร้อมเงินปรับปรุง
ประจำปี  ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กำหนด  จำนวน  11  อัตรา  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  
 
 2.  เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน  (220200)                     จำนวน     132,000.-  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว / ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ของสำนักงานปลัด  และเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. ระดับ กลาง   โดยคำนวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  
 
 3.  เงินประจำตำแหน่ง  (220300)                 จำนวน     168,000.-  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนักบริหารงาน อบต. ระดับ กลาง / นักบริหารงาน อบต. 
ระดับ ต้น / นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจำตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่
เกิน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)   
 
 4.  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220600)             จำนวน     2,231,654.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  
จำนวน  15  อัตรา   โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) 
   
 5.  เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  (220700)                จำนวน        192,000.-  บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  
15  อัตรา  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  
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   งบดำเนินการ  (530000)                     รวมทั้งสิ้น   5,349,045.-   บาท  
 

ค่าตอบแทน  (531000)            จำนวน    1,139,045.-   บาท 
1.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)                                                                       

   จำนวน     954,045.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามที่
ได้รับมอบหมาย  เช่น  ค่าตอบแทน  ค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานองค์การบริหาร  ส่วนตำบล
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ   ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก  หรือสอบเปลี่ยนสายงาน  ฯลฯ  เป็นเงิน  30,000.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (สำนักงานปลัด)  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ประจำปีงบประมาณ  2565  ให้แก่พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ  เป็นเงิน  424,045.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการในการเลือกตั้ง ฯลฯ เป็น 500,000.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)   

 2.  ค่าเบี้ยประชุม  (310200)         จำนวน    25,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยประชุมให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ   ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงาน
ปลัด)  

 3.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)      จำนวน    80,000.-   บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ  ให้แก่  พนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบล  และพนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือในวันหยุดราชการ  ที่ได้รับคำสั่ง ให้ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองาน   ที่ไม่อาจทำในเวลา
ราชการได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 

  4.  ค่าเช่าบ้าน  (310400)                                              จำนวน    50,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ  
กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  

 5.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)                        จำนวน     30,000.-    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้ที่มี
สิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  
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 ค่าใช้สอย  (532000)                                              รวม   2,780,000.-   บาท  
 

 1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)                     จำนวน     500,000.-   บาท 
 

- ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่างๆ 
- ค่ารับวารสาร  หนังสือพิมพ์  สิ่งพิมพ์  หรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ 
- ค่าโฆษณา  และเผยแพร่ ,ค่าจัดทำวารสาร ,ค่าดูแลและปรับปรุงเว็บไซต ์
- ค่าล้างรถ  อัดฉีด  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  ค่าซักฟอก  ค่าระวางรถบรรทุก 
- ค่าแรงงานคนในท้องถิ่น  ในการปฏิรูปงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
- ค่าจ้างเหมา  บริการ  เช่น  การดำเนินการเกี่ยวกับระบบประปา  แบกหามสัมภาระ    

กำจัดปลวก  กำจัดวัชพืช  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าเช่าเครื่องจักรกล  ค่าล้างฟิล์มอัดรูป ฯลฯ 
- ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ดาวเทียม  ฯลฯ 
- ค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่าง ๆ  ค่าพวงมาลา  พานประดับพุ่มดอกไม้ 
- ค่าพวงมาลาสำหรับวางศพผู้มีเกียรติ 
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างนักเรียน/

นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด  เพื่อให้มีงานทำ  สร้างรายได้ให้กับ
นักเรียนนักศึกษา  และลดรายจ่ายผู้ปกครอง  และให้นักเรียนนักศึกษา  ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

- ฯลฯ 
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
 
 2.  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (320200)                   จำนวน  250,000.- บาท  

(2.1)  ค่ารับรองและพิธีการ                                               จำนวน  100,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองต่างๆ  ค่าดำเนินการและรายจ่ายอื่นๆ  ในการจัดงานพิธีต่างๆ  ซึ่งเป็นวัน

สำคัญทางราชการ  เช่น  วันปิยมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันจักรี งานรัฐพิธี รับเสด็จฯ   ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (สำนักงานปลัด) 

  

(2.2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น                        จำนวน  50,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองต่างๆ  เช่น  ค่าอาหาร  เครื่องดื่มต่างๆ  เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ

ค่าบริการ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 

 

 (2.3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ               จำนวน  100,000.-  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ   เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษา       
วันปิยมหาราช ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่  ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้า
ริ ้ว ธงชาติ  ป้ายสัญลักษณ์  ดอกไม้ธูปเทียน  ค่าพานพุ่มถวายสักการะ  พวงมาลา  ค่าดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  
ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวงดุริยางค ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จำเป็น  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
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               3.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)   
                                                                      จำนวน    1,830,000.-  บาท  

 

 3.1  ค่าใช้จ่ายในการอบรม  สัมมนา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
                          จำนวน    100,000.-   บาท  
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ  ที ่เกี ่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนา   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ     ค่าเช่า
ที่พัก  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ฯลฯ  ของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  
พนักงานจ้างของสำนักงานปลัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  
 

 3.2  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                            จำนวน     700,000.-   บาท  
 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำหรับเตรียมการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด  และการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่*/ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ  หน้าที่  และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือ
สมาชิกวุฒิสภา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
  

3.3  โครงการ  อบต.ต้านภัยหนาว                                  จำนวน      50,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการและรายจ่ายอื่น ๆ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)     

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  99  
โครงการที่  3 ) 

  

3.4  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง    
                                          จำนวน     30,000.-   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียด   ตาม
โครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
แผนปี  2565  หน้า  100  โครงการที่  13 ) 

 

3.5  โครงการจัดสัมมนาเพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างทักษะ และสร้างความสมาน สามัคคี แก่
บุคลากร และผู้นำ ฯลฯ ในตำบลโป่งตาลอง                           
                                 จำนวน    500,000.-   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียด   ตาม
โครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
แผนปี  2565  หน้า  100  โครงการที่  14 ) 
 

3.6  โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี                           
                                                                              จำนวน    200,000.-   บาท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของกำลังพลปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย 
(กอ.ถปถ.ฯ) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  (รายละเอียด  ตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1  แผนปี  2565  หน้า  16  โครงการที่  1 ) 
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3.7  โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ   จำนวน      100,000.-   บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการที่เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ และมุ ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  103  โครงการที่  28 ) 

 

3.8  โครงการจิตอาสาพัฒนาตำบลโป่งตาลอง    จำนวน      50,000.-   บาท 
เพื่อพัฒนาตำบลโป่งตาลองให้มีศักยภาพในทุกด้าน ทั้งความสะอาด ความเข็มแข็ง และพัฒนา

หมู่บ้านในตำบลโป่งตาลอง  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงาน
ปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  99  โครงการที่  1 ) 

 

3.9 โครงการประชาร่วมใจ ถนนปลอดภัย       จำนวน     50,000.-   บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาร่วมใจ ถนนปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

ถนนและค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ที่เก่ียวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  102  โครงการที่  26 ) 

 

3.10 โครงการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service)  
                                                                             จำนวน     50,000.-   บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ในการบริการประชาชนใน

เรื่องต่าง ๆ รวมทั้งรับแจ้งเหตุของประชาชนในพ้ืนที่ และจัดให้มีการติดต่อสื่อสาร การร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่าน
ระบบออนไลน์ ที่เกี ่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  แผนปี  
2565  หน้า  16  โครงการที่  3 ) 
 

             4.   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)                          จำนวน     200,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , เครื่องพิมพ์ดีด , เครื่อง
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆ  ของคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องพ่นหมอกควัน , ตู้ , 
โต๊ะ , รถตัดหญ้า  และครุภัณฑ์อื่น  ฯลฯ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  
 
   ค่าวัสดุ  (533000)                                 จำนวน     990,000.-   บาท 
 

   1.  วัสดุสำนักงาน  (330100)                                    จำนวน      200,000.-    บาท  
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อสิ ่งของ เครื ่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  
ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิปหนีบกระดาษ  เข็มหมุด  ลวดเย็บกระดาษ  ธงชาติ  ตรายาง  กุญแจ  พระบรมฉายาลักษณ์  
เต็นท์  แผ่นป้ายชื ่อสำนักงาน  หรือ  หน่วยงาน  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ  น้ำดื ่ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(สำนักงานปลัด) 
 

  2.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)                   จำนวน      10,000.-    บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  ไฟฟ้าและวิทยุ  สำหรับสำนักงาน  อบต.  และนอกสำนักงาน  อบต.  เช่น  
หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  สายไฟ  ปลั๊กไฟ  อุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)  
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3.  วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)              จำนวน      50,000.-    บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ  เครื่องใช้ต่างๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก  ก๊าซหุงต้ม  
สายไฟ  มีด  จอบ  แก้วน้ำ  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
 

 4.  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)            จำนวน      150,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ  ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่  เช่น หม้อ
แบตเตอรี่  หัวเทียน  ยางนอก  ยางใน  กระจก  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
 

 5.  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)             จำนวน     500,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ำมันเบนซิน  น้ำมันดีเซล  น้ำมันเครื่อง  ฯลฯ  
สำหรับใช้ยานพาหนะและขนส่ง  เครื่องจักรกล  เครื่องมือต่างๆ  ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งตาลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลดั) 
 

 6.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)          จำนวน   10,000.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์  ในการรณรงค์  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ในกิจการหรืองาน
ในหน้าที่และแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโป่งตาลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  
 

 7.  วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)                   จำนวน   70,000.-   บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์  โปรแกรม  คอมพิวเตอร์   หรือซอฟต์แวร์   เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-
RW)  และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
   

        ค่าสาธารณูปโภค  (534000)                                        จำนวน   440,000.-   บาท 
 

 1.  ค่าไฟฟ้า  (340100)                                     จำนวน     300,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน  อาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ  รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ   ที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  หรือองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองให้การสนับสนุน  ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  
 

2.  ค่าน้ำประปา  (340200)                               จำนวน     10,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

(สำนักงานปลัด)  
 
 

 3.  ค่าโทรศัพท์ (340300)                                    จำนวน     40,000.-   บาท  
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ทั ้งภายในท้องถิ ่นและทางไกล
ภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื ่อให้ได้มาซึ ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที ่เกิดขึ ้นจากการใช้บริการ  เช่น  
ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ และค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและเผยแพร่ข้อมูล
สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
 

 4.  ค่าไปรษณีย์  (340400)                                  จำนวน      10,000.-   บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ฯลฯ  สำหรับใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
 
  



- 115 - 
 

 5.  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)              จำนวน     80,000.-   บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร ผ่านดาวเทยีม  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและการบริการประชาชน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
 
งบลงทุน                                                 รวม       25,000.-   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์  (541000)                            จำนวน         25,000.-   บาท 
             

 1.  ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)         จำนวน      10,000.-   บาท 
 

             1.1  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร    จำนวน      10,000.-   บาท  
  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง หลังละ 5,000 บาท 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สำนักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2565  หน้า 140 โครงการที่  5 ) 
 
 2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)              จำนวน      15,000.-   บาท 
 

  2.1  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี ราคา    15,000.-    บาท  
  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท จำนวน     
1 เครื่อง 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)   ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2565  หน้า  141  โครงการที่  8 ) 

 

 
 งบรายจ่ายอื่น  (550000)                                        รวม        20,000.-   บาท 
 

 รายจ่ายอื่น  (551000)                                            จำนวน    20,000.-   บาท 
 
 

 1.  โครงการค่าจ้างที ่ปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
(510100)                                         จำนวน       20,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
บริการของ อบต. ประจำปี 2565 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
แผนปี  2565  หน้า  99  โครงการที่  5 ) 
 
 
 
 
 



- 116 - 
 

งบเงินอุดหนุน  (560000)                                           รวม        10,000.-   บาท 
 

  เงินอุดหนุน  (561000)                                                จำนวน    10,000.-   บาท 
 

 1.  เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)                              จำนวน     10,000.-   บาท 
 

 1.1  อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอปากช่อง)  

จำนวน   10,000.-  บาท 
เพื ่อสนับสนุนงบประมาณศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอปากช่อง)  โดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองน้ำแดงเป็นผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อใช้ในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
สำนักงานไว้ใช้ในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  106  โครงการที่  2 ) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)                              รวมทั้งสิ้น   80,000.-    บาท 
  

 งบดำเนินการ  (530000)                                        รวม          80,000.-    บาท 
 

 ค่าใช้สอย  (532000)                                      จำนวน      80,000.-    บาท 
 

  1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)                                                        
                                                                                         จำนวน      80,000.-   บาท  
 

1.1  โครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับตำบล          จำนวน      40,000.-   บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ประชุมระดมความคิด  เป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  

อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)              
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  101  โครงการที่  20 )   
 

1.2  โครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน     
                            จำนวน     40,000.-   บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ประชุมระดมความคิด เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  
ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  102  โครงการที่  21 ) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (00123)             รวมทั้งสิ้น    845,000.-   บาท  
 

 งบดำเนินการ  (530000)                                         รวม           845,000.-   บาท 
 

 ค่าตอบแทน  (531000)                                   จำนวน         30,000.-   บาท 
 

 1.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100) 
    จำนวน     30,000.-   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  ตำบลโป่งตาลอง  ใน
การดูแลรักษาความสงบและเฝ้าระวังป้องกันภัยในเขตพื้นที ่ตำบลโป่งตาลอง  ในช่วงวันเทศกาลต่างๆ  และ
วันหยุดราชการ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
 

 ค่าใช้สอย  (532000)                                               จำนวน  690,000.-บาท 
 

 1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
  จำนวน     690,000.-   บาท 

    

1.1  โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร)    
                            จำนวน     100,000.-   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  110  โครงการที่ 1 )  

 
1.2  โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลโป่งตาลอง   

                    จำนวน     100,000.-   บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ อปพร.  ศึกษาดูงาน  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)      
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  105  โครงการที่  42 ) 

 

1.3  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยตำบลโป่งตาลอง      
                      จำนวน     100,000.-   บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมซักซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อื ่น ๆ  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  113  โครงการที่  25 ) 
 

1.4  โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 
           จำนวน     20,000.-  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน  และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ โดย

จ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง  และเครื่องดื่ม  น้ำแข็ง  วัสดุ  อุปกรณ์  ที่เก่ียวข้อง  และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น  ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)   ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  110  โครงการที่  2 ) 
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1.5  โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
           จำนวน     20,000.-  บาท 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน  และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง  และเครื่องดื่ม  น้ำแข็ง  วัสดุ  อุปกรณ์  ที่เกี่ยวข้อง  และค่าใช้จ่ายอื่น   ที่จำเป็น  
ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)   ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  110  โครงการที่  3 ) 

 
 1.6  โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า   
                  จำนวน     50,000.-   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการ

ของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  
2565  หน้า  120  โครงการที่  8 ) 
 

 1.7  โครงการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ   
                  จำนวน     200,000.-   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ ทั้งอัคคีภัย วาตภัย 

อุทกภัย และภัยอันตรายอื่นฯ ที่เกิดขึ้น  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  114  โครงการที่  30 ) 

 

    1.8  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ     จำนวน     100,000.-   บาท   
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบล

โป่งตาลอง  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม แผนปี  2565  หน้า  16  โครงการที่  2 ) 
 

ค่าวัสดุ  (53000)                                                     จำนวน     125,000.-   บาท 
 

1.  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)                         จำนวน  50,000.-  บาท 
1.1 ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร    จำนวน  50,000  บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร จำนวน 20 ตัว ในการดำเนินการปฏิบัติงาน ด้านจราจร
และด้านความปลอดภัยภายในตำบลโป่งตาลอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 

 

2.  ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  (331200)                         จำนวน  40,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายของ อปพร.  เสื้อกั๊กสะท้อนแสง  เพ่ือแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมตามหลักสูตร  หรือผู้ที่ปฏิบัติการด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
 

 3.  ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  (331600)                            จำนวน  30,000.-   บาท  
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื ่องดับเพลิง  สำหรับเปลี ่ยนถ่ายถังเคมีดับเพลิงที ่หมดอายุการใช้งาน             
จัดหาโฟมสำหรับดับเพลิง  และวัสดุอื่นที่จำเป็นสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
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 4.  ค่าวัสดุอ่ืน  (331700)                                          จำนวน      5,000.-   บาท  
   4.1 ค่าจัดซื้อวัสดุกรวยจราจร             จำนวน     5,000.-   บาท 
   เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกรวยจราจร จำนวน 20 ชุด ใช้สำหรับงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย งานจราจร และกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(สำนักงานปลัด) 
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แผนงานสาธารณสุข  (00221) 
 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223)         รวมทั้งสิ้น     1,037,500.-   บาท 
 

 งบดำเนินการ  (530000)                                         รวม          440,000.-    บาท 
  

   ค่าใช้สอย  (532000)                                        จำนวน       370,000.-   บาท  
 

  
 1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)                 จำนวน      20,000.-   บาท 
 

1.1  ค่าสำรวจข้อมูล                  จำนวน     20,000.-   บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ บ้า เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี 2565 หน้า 118 โครงการที่  10 ) 
 
 2.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)   

     จำนวน    350,000.-   บาท  
 
 1.1  โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                 จำนวน     50,000.-   บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการและรายจ่ายอื ่นๆ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.         
โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  
หน้า  116  โครงการที่  2 )  
 

1.2  โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย                 จำนวน     100,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัด

ยุงลาย  และการรณรงค์ในการกำจัดลูกน้ำ  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ฯลฯ  (รายละเอียดตาม
โครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565  แผนปี  2565  หน้า  116  โครงการที่  3 ) 
 

1.3  โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ตำบลโป่งตาลอง                  
     จำนวน     100,000.-   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฯ เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคโควิด 19 ในพ้ืนที่ตำบลโป่ง   
ตาลอง  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)             
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 แผนปี  2565  หน้า  19  โครงการที่  1 ) 

 

1.4  โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ                  
     จำนวน     100,000.-   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฯ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรค
อุบัติซ้ำ ในพ้ืนที่ตำบลโป่งตาลอง  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 แผนปี 2565 หน้า 19 โครงการที่ 2 ) 
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   ค่าวัสดุ  (53000)                                                    จำนวน     70,000.-   บาท 
 

 1.  ค่าวัสดุอ่ืน  (331700)                                          จำนวน     70,000.-   บาท  
   
  1.1 ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ                
          จำนวน     70,000.-   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันและอุปกรณ์ ฯลฯ ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เงินอุดหนุน
ทั ่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น   ตั ้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั ่วไป   (สำนักงานปลัด)                  
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  118  โครงการที่  9 ) 
 
งบลงทุน                                                 รวม       142,500.-   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์  (541000)                            จำนวน       142,500.-   บาท   
 

 1.  ครุภัณฑ์อ่ืนๆ (411700)     จำนวน      142,500.-   บาท 
 

  1.1  ค่าจัดซื้อถังพ่นชนิดอัดลมสำหรับฉีดพ่นสารเคมีแบบตกค้าง   
         จำนวน     142,500.-   บาท  

  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อถังพ่นชนิดอัดลมสำหรับฉีดพ่นสารเคมีแบบตกค้าง จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 
28,500 บาท 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
      เป็นถังพ่นเคมีชนิดอัดลมที่ใช้ในงานควบคุมยุงพาหะนำโรค เป็นเครื่องใหม่ และเป็นถังพ่นที่อยู่ใน 
สายการผลิตไม่ใช่ถังพ่นดัดแปลง ประกอบด้วย ตัวถังพ่นที่มีถังอัดลมได้ด้วยมือ ,สายส่งน้ำ ยา,ไกบังคับการไหลน้ำยา
,ก้านพ่น,ก้านพ่นและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 บัญชีครุภัณฑ์   
ปี 2565  หน้า  23  โครงการที่  8 ) 
 

งบเงินอุดหนุน  (560000)                                                       รวม     455,000.-   บาท 
 

 เงินอุดหนุน  (561000)                                                จำนวน     455,000.-   บาท 
 

  1.  เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)                           จำนวน      455,000.-   บาท 
 

  1.1  อุดหนุนโครงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขมูลฐาน     จำนวน    195,000.-  บาท 
       เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)  ในเขตตำบล        
โป่งตาลอง  จำนวน  13  หมู่บ้านๆ  ละ  15,000.- บาท  เพ่ือให้ อสม.  ดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 แผนปี  2565  หน้า  119  โครงการที่  1 ) 
  1.2  เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข     
          จำนวน    260,000.-  บาท 
       เพ่ืออุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน ในการจัดทำโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข โดยสนับสนุนหมู ่บ้านละ  20,000  บาท ตั ้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั ่วไป (สำนักงานปลัด)                  
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  117  โครงการที่  8 ) 
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (00244)              รวมทั้งสิ้น         720,000.-   บาท 
 

 งบดำเนินการ  (530000)                                      รวม           720,000.-   บาท 
 

 ค่าใช้สอย  (532000)                                    รวม           520,000.-   บาท 
 

 1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)                 จำนวน      100,000.-   บาท 
 

                     1.1  ค่าจ้างเหมาบริการ                  จำนวน     100,000.-   บาท  
-  ค่าเช่าที่ดิน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทิ้งขยะ   

 -  ค่าจ้างเหมาบริการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบริหารจัดจัดการขยะ  เช่น  การขุด  การ
ฝังกลบขยะ  เกรด  ตัก  ดัน  และเทขยะมูลฝอยในบ่อบำบัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
เพื่อจ้างเหมาบริการเครื่องจักรสำหรับการปรับปรุงบ่อบำบัดขยะให้สะอาดเป็นระเบียบ  ลดการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคติดต่อ และเพ่ือความสะดวกในการกำจัดขยะมูลฝอย  ค่าทิ้งขยะ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด) 
 

 2.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300) 
                                                                            จำนวน    420,000.-   บาท 
 

2.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ    
จำนวน    100,000.-  บาท   

เพื ่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการและรายจ่ายอื ่นๆ  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.            
โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  
หน้า  120  โครงการที่  3 ) 

 

2.2 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน    
จำนวน      30,000.-  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการและรายจ่ายอื่นๆ  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต. โป่ง
ตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  
120  โครงการที่  3 ) 
                                     

                      2.3 โครงการปลูกป่า/ปล่อยพันธุ์ปลาและบำรุงรักษาป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์   
จำนวน       40,000.-  บาท 

เพ่ือใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม  เพื่อดำเนินงานเมืองย่าน่าอยู่  เป็นค่าวิทยากร , ค่าอาหาร , อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม , ค่าพันธุ์ปลา , พันธุ์ไม้  ฯลฯ   ในกลุ่มเยาวชน  และประชาชนทั่วไป  เพื่อดูแลรักษาป่า  ปลูกป่า  หรือ
อนุรักษ์แหล่งน้ำสิ่งแวดล้อม  เช่น  จ้างเหมาราษฎรดูแลรักษาป่าชุมชน  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เช่น  การอนุรักษ์แหล่งน้ำ , ป่าชุมชน ,ป่าสาธารณะ  หรือการฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสีย  (รายละเอียดตามโครงการของ  
อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)    ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  
2565  หน้า  120  โครงการที่  7 ) 
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 2.4  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)    

                  จำนวน     100,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงปลูกพืชสมุนไพรที่มีในพื้นที่ตำบลโป่งตาลอง  ฯลฯ  

(รายละเอียดตามโครงการของ อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี 2565 หน้า 120 โครงการที่ 9 ) 

 

 2.5  โครงการขยะพิษแลกไข่      จำนวน      50,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการคัด

แยกขยะมีพิษที่เป็นอันตรายจาก ชุมชน และแยกออกจากขยะทั่วไปนำมากำจัดขยะได้ถูกวิธี ฯลฯ   (รายละเอียด
ตามโครงการของ อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 แผนปี 2565 หน้า 20 โครงการที่ 1 ) 

 

2.6  โครงการขยะแลกไข่       จำนวน      100,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการคัด

แยกขยะจาก ชุมชน และแยกออกจากขยะทั่วไปนำมากำจัดขยะได้ถูกวิธี ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ อบต.
โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 
แผนปี 2565 หน้า 20 โครงการที่ 2 ) 

 

   ค่าวัสดุ  (533000)                                จำนวน  200,000.-   บาท 
 1.  วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)                 จำนวน    200,000.-    บาท  
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อสิ ่งของ  เครื ่องใช้ต่างๆ   เช่น   ถังขยะ   ฯลฯ  ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้  
(สำนักงานปลัด) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00231)    รวมทั้งสิ้น   580,000.-   บาท 
 งบดำเนินการ  (530000)     รวม       580,000.-   บาท 
  ค่าใช้สอย  (532000)               จำนวน    580,000.-   บาท  
                      1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300) 

     จำนวน    580,000.-   บาท  
\ 

1.1  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                 จำนวน     50,000.-   บาท 
เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และให้ความรู้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดให้โทษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  114  โครงการที่  26 ) 
 

1.2  โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน     จำนวน     30,000.-   บาท 
เพื ่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่าง ๆ  จัดซื ้อวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  เครื ่องดื่ม  

ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงาน
ปลัด)   ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  102  โครงการที่  24 ) 

 

1.3  โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพในตำบลโป่งตาลอง   
                                  จำนวน     50,000.-   บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.
โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  
112  โครงการที่  15 ) 

 

1.4  โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพในตำบลโป่งตาลอง   
                                      จำนวน     30,000.-   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการ
ของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  
2565  หน้า  112  โครงการที่  16 ) 

 

1.5  โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ               
     จำนวน     10,000.-   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  
อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แผนปี  
2565  หน้า  107  โครงการที่  3 ) 
 

1.6  โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโป่งตาลอง      จำนวน     50,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสภาเด็กฯ ฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ และ

พัฒนาศักยภาพ สภาเยาวชน อปท. ตำบลโป่งตาลอง  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  109  
โครงการที่  15 ) 
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1.7  โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเยาวชน อปท. ตำบลโป่งตาลองในการจัดรณรงค์ส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตำบลโป่งตาลอง    

            จำนวน     50,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  และพัฒนาศักยภาพ สภาเยาวชน 

อปท. ตำบลโป่งตาลอง  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงาน
ปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  109  โครงการที่  11 ) 

 

1.8  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญ
พันธ์ป้องกัน – แก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น                                                                             
  จำนวน     40,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  
อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  
2565  หน้า  109  โครงการที่  12 ) 

 

1.9  โครงการทักษะการพูดคุยของพ่อแม่/ผู้ปกครองลูกและวัยรุ่นที่อยู่อาศัยในครอบครัว เรื่อง 
ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น    

 จำนวน     20,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ 

แม่ ผู้ปกครอง ในการแนะนำ และส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  109  โครงการที่  13 ) 

 

 1.10 โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
                                                          จำนวน      50,000.-  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.
โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  
112 โครงการที่ 14 ) 

 

  1.11 โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโป่งตาลอง 
                                                           จำนวน    100,000.-  บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้อายุในตำบลโป่งตาลอง ฯลฯ  
(รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 แผนปี  2565  หน้า  17 โครงการที่  1) 
 

  1.12 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโป่งตาลอง 
                                                           จำนวน    100,000.-  บาท 

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ  อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(สำนักงานปลัด) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 แผนปี 2565  หน้า 17 โครงการที่  1) 
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แผนงานการเกษตร  (00320) 
 

งานส่งเสริมการเกษตร  (00231)                                    รวมทั้งสิ้น    60,000.-   บาท 
 

   งบดำเนินการ  (530000)                                         รวม       60,000.-   บาท  
 

 ค่าใช้สอย  (532000)                                            รวม      60,000.-   บาท 
 
 

 1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300) 
จำนวน    60,000.-  บาท 
 

 

1.1  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตร  จำนวน        30,000.-  บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการของ 

อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)   ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  
หน้า  138  โครงการที่  13 ) 

 

 

 1.2  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์   จำนวน       30,000.-   บาท 
 เพ่ือเป็นค่าจ่ายในการฝึกอบรม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของ อบต.
โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)   ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  
138  โครงการที่  14 ) 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  4,759,536  บาท 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง (00111)    

งบบุคลากร (520000)                   จำนวน 2,299,536   บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)        จำนวน 2,299,536 บาท   

(1)  เงินเดือนพนักงาน (220100)                จำนวน  1,824,600  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตามตำแหน่ง

และอัตราที่ ก.อบต. กำหนด จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
คลัง) 

(2)  เงินประจำตำแหน่ง  (220300)          จำนวน   42,000  บาท    
     นักบริหารงานเพื่อจ่ายเป็นตอบแทนรายเดือนให้กับระดับต้น ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงินประจำ

ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 

(3)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220600)           จำนวน   408,936  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 2 อัตรา โดย

คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 

          (4)  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)                   จำนวน  24,000  บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 
12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 

งบดำเนินการ (530000)        จำนวน  2,460,000  บาท 
 

ค่าตอบแทน  (531000)       จำนวน   1,060,000  บาท 
 

  1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) 
 

จำนวน  900,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่พนักงานองค์การ

บริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ    
เป็นเงิน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
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เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนบุคคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ 
ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ดังนี้  

(1) บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(2) คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

(3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนกรณี
ที่ออกตรวจงานจ้าง  

(4) ฯลฯ 
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระเบียบฯ และหนังสือกระทรวงการคลัง ดังกล่าวฯ  เป็นเงิน 700,000 

บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
 

 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310200)   จำนวน  10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 

 3.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   (310300)      จำนวน   100,000   บาท   
      เพ่ือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
 

 4.  ค่าเช่าบ้าน (310400)                              จำนวน   50,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯกำหนด      

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
 

 

ค่าใช้สอย  (532000)      จำนวน    930,000  บาท 
 

  1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)    จำนวน  150,000  บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์รายวัน และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก

หนังสือ ข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าล้างอัด
ขยายภาพ ค่าจ้างเขียนป้ายถาวร ต่าง ๆ การติดตั้งโทรศัพท์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 

 

  2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)  
จำนวน   600,000  บาท 
    

2.1  โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   จำนวน  450,000  บาท  
เพื่อจัดหาจัดทำ ปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ (กองคลัง ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แผนปี 2565 หน้า 101 โครงการที่ 15)   
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2.2  โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษี  
จำนวน  50,000  บาท    

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แผนปี 2565 หน้า 101 โครงการที่ 16) 
 

     2.3  ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  จำนวน  100,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการทั้งใน

ประเทศ และต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง) 
 

  3. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)    จำนวน   30,000  บาท 
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนะศึกษาดูงาน 

หรือไปดำเนินกิจการอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล การประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย   เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอ่ืนซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
คลัง) 
 

  4.  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)  จำนวน  150,000  บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  วงเงินไม่เกิน 150,000 บาท เช่น  

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  ตู้ โต๊ะ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
(กองคลัง) 
 

ค่าวัสดุ  (533000)     จำนวน    370,000   บาท 
  

     1.  วัสดุสำนักงาน  (330100)     จำนวน   100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ   เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  หมึก  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์  

ตรายาง  ธงชาติ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
 

     2.  วัสดุคอมพิวเตอร์   (331400)      จำนวน  120,000   บาท   
                เพื ่อจ่ายเป็นค่าซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   เทปบันทึกข้อมูล   
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์   ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  
กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  แผนวงจรอิเล็กทอ
นิกส์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ  เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์ 
ฯลฯ เป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
 

 3.  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)            จำนวน      100,000.-   บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่  เช่น หม้อ
แบตเตอรี่  หัวเทียน  ยางนอก  ยางใน  กระจก  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
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 4.  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)             จำนวน     50,000.-   บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ำมันเบนซิน  น้ำมันดีเซล  น้ำมันเครื่อง  ฯลฯ  
สำหรับใช้ยานพาหนะและขนส่ง  เครื่องจักรกล  เครื่องมือต่าง ๆ  ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งตาลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 

        ค่าสาธารณูปโภค  (534000)                                        จำนวน   100,000.-   บาท 
 

 1.  ค่าไปรษณีย์  (340400)                                  จำนวน      100,000.-   บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ฯลฯ  สำหรับใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กองช่าง 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง   อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น      20,094,183.-      บาท   แยกเป็น 

 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานไฟฟ้าและประปา (00242)       รวมทั้งสิ้น   1,000,000.- บาท 
 

 งบเงินอุดหนุน (560000)     รวม       1,000,000.- บาท 
   

  เงินอุดหนุน (561000)    จำนวน       1,000,000.- บาท 
 

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)  จำนวน        1,000,000.- บาท 
 

                       1.1 อุดหนุนการดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล
โป่งตาลอง       จำนวน        1,000,000.-   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ -อุปกรณ์การขยายเขตไฟฟ้าหรือค่าติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า ฯ หรือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(00311)   รวมทั้งสิ้น  6,567,000.-  บาท 
 

 งบบุคลากร (520000)     รวม     2,242,000 .-  บาท   
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)   จำนวน     2,242,000.-   บาท 
    

  1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100)      จำนวน       1,500,000.-    บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล   พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี    ตามตำแหน่งและ
อัตราที่ ก.อบต. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
  

  2.  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)    จำนวน          40,000.-       บาท  
       เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มหรือค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล  โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  
   

  3.  เงินประจำตำแหน่ง (220300)     จำนวน         62,000.-       บาท  
       เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับ /นักบริหารงานช่าง/ผอ.กองช่าง  ตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินและเงินประจำตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)  
   

   4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)    จำนวน         570,000.-     บาท 
                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยคำนวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
 

  5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)    จำนวน          70,000.-      บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมหรือค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
 
  งบดำเนินการ (530000)     รวม    4,251,000.-   บาท   
 

  ค่าตอบแทน (531000)    จำนวน       696,000.-   บาท 
   1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)  

จำนวน         570,000.-     บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล 

พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นเงิน 170,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

 - เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ 
ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ดังนี้  

(1) บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(2) คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการราคา
กลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
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(3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้รับค่าตอบแทน
กรณีท่ีออกตรวจงานจ้าง  

(4) ฯลฯ 
    ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระเบียบฯ และหนังสือกระทรวงการคลัง ดังกล่าวฯ เป็นเงิน 400,000 

บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
 

                     2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (310300)      จำนวน   5,000.-     บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 

 

  3. ค่าเช่าบ้าน (310400)     จำนวน          96,000.-       บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
 

  4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)    จำนวน         25,000.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  
                      

ค่าใช้สอย (532000)    รวม           2,270,000.-  บาท   
 

 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)  จำนวน          1,000,000.-   บาท  
  

  1.1   ค่าจ้างเหมาบริการ            จำนวน            1,000,000.-     บาท  
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือข้อบัญญัติต่างๆ 
ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์หรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด ฯลฯ   
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายบอกชื่อ ถนน  ซอย  ทางสาธารณประโยชน์  แม่น้ำ ลำคลอง  
แหล่งน้ำต่างๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งตาลอง  
    - เพ่ือจ่ายเป็นคา่ทดสอบดินก่อนการก่อสร้างอาคารเพ่ือออกแบบฐานรากของพ้ืนที่นั้นๆ 
หรือเลือกใช้  ให้เหมาะสมกับการรับน้ำหนักบรรทุก ฯลฯ 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าคำนวณ  ออกแบบ  เซ็นต์รับรอง  ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร  ฯลฯ  
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเขตตำบลโป่งตาลอง  และจัดทำ
ป้ายประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ต่างๆ   เช่น  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร , พ.ร.บ. ขุดดินถมดิน ,พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง  ฯลฯ  
   - เพ่ือการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม / ชุมชนหรือการวางผังชุมชน   เพื่อในการ
วางแผน  หรือปรับปรุงผังเมือง  พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวางผังเมืองฯลฯในเขต
ตำบลโป่งตาลอง   
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดสายภายนอก ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม  ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพ่ิม
กำลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
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           2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)   
         จำนวน          70,000.-       บาท 
    2.1  ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา   จำนวน          50,000.-       บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา
พนักงานกองช่างและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 

 2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน          20,000.-       บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง  
ตามระเบียบฯ กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
 

           3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)    จำนวน         1,200,000.-  บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์เขียว เครื่องพิมพ์ 
ตลอดจนค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร และค่าเครื่องทุนแรงต่างๆ ที่อาจชำรุดเสียหายได้ 
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน สะพาน อาคาร ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 
ท่อระบายน้ำ ฝาระบายน้ำ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  

 
ค่าวัสดุ (533000)      รวม      1,250,000.-   บาท   

1. วัสดุสำนักงาน (330100)    จำนวน        80,000.-      บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
ตรายาง  เครื่องโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
 

                    2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)    จำนวน       500,000.-      บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างทุกชนิด เช่น ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพัน 
สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ขาหลอดไฟฟ้า  เบรกเกอร์  และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบำรุงหรือซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะของสำนักงาน ไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (กองช่าง)  
 

                     3. วัสดุก่อสร้าง (330600)    จำนวน       300,000.-      บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด  เช่น ปูนซีเมนต์  หิน  ทราย  เหล็ก  ไม้  ท่อประปา  อุปกรณ์
ประปาและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด  เพื่อใช้ซ่อมแซมสาธารณสมบัติ  ถนน สะพาน อาคารสถานที่  ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ทุกประเภท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
 

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)   จำนวน         150,000.-      บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น้ำมันเบรก  หัวเทียน 
ฯลฯ ยานพาหนะและขนส่งต่างๆ  ตลอดจนเครื่องอะไหล่ของเครื่องจักรกล ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
 

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)   จำนวน         120,000.-      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ สำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะ เช่น รถกระบะ 
รถยนต์ รถบรรทุกหกล้อ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
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  6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)   จำนวน        20,000.-      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระดาษโปสเตอร์ , กระดานอัด  

, ฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์  พู่กัน  สี  ฟิล์มรูปสีหรือขาวดำ  ที่ได้จากการ ล้าง, อัด, ขยาย, แผนที่ , ภาพถ่าย
ดาวเทียม , ระวางภาพถ่ายทางอากาศ , แผนที่ระวางฯ และแผนที่ต่างๆ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
 

                  7. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)    จำนวน        80,000.-      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ , แผ่นซีดีเมาส์   

โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ เครื่องกระจายสัญญาณ เมนบอร์ด แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเทอร์เนทการ์ด ,แลนด์การ์ด เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล การเชื่อมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ตค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการระบบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)   

 
                 ค่าสาธารณูปโภค (534000)    จำนวน       35,000.-    บาท 
 

   1. ค่าโทรศัพท์  (340300)    จำนวน       25,000.-    บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของกองช่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง) 
                      2. ค่าไปรษณีย์ (340400)   จำนวน       10,000.-    บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนานัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร   ฯลฯ สำหรับใช้ใน
กิจการของกองช่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
 
  งบลงทุน       รวม       74,000.-    บาท  
  

  ค่าครุภัณฑ์ (541000)     จำนวน       74,000.-    บาท 
 

   1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (410500)            จำนวน      74,000.-       บาท 
 

                        1.1 ชุดทดสอบความเหลวของคอนกรีต Slump Test set   จำนวน   9,000  บาท  
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบความเหลวของคอนกรีต   Slump Test set   จำนวน  1   

ชุด   (ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาท้องถิ่นหรือราคาท้องตลาดทั่วไป)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
 

       1.2 เครื่องเจาะคอนกรีต                        จำนวน   60,000.-  บาท  
                   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต  จำนวน  1  ชุด  (ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ใช้ราคาท้องถิ่นหรือราคาท้องตลาดทั่วไป) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 

  

      1.3 แบบหล่อคอนกรีตเหล็ก ทรงเหลี่ยม CM 1            จำนวน     5,000.-  บาท  
                   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาแบบหล่อคอนกรีตเหล็ก ทรงเหลี่ยม CM 1  จำนวน  1  ชุด  (ไม่ปรากฏ
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาท้องถิ่นหรือราคาท้องตลาดทั่วไป) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)        
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      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานก่อสร้าง (00312)       รวมทั้งสิ้น        12,527,183.-   บาท 
 

 งบลงทุน        รวม      12,527,183.-    บาท   
 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (421000)   จำนวน    12,527,183.-    บาท 
    
      1.  ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)              จำนวน       6,800,789.-      บาท 
 

      1.1  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  บ้านโป่งตาลอง  หมู่ที่ 1 (เส้นเชื่อมบ้าน    
ปอหู)                       จำนวน  1,147,222.-  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที ่  1 (เส้น
เชื่อมบ้านปอหู หมู่ที่ 4)  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร   ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   500   เมตร หนาเฉลี่ย 
0.04  เมตร  หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร โดยดำเนินการลงลูกรังชั้นรองพ้ืนทางปริมาณไม่น้อย
กว่า  580  ลูกบาศก์เมตร  ลงหินคลุกชั้นพื้นทางปริมาณไม่น้อยกว่า  260  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด
แน่น  พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565  
แผนปี 2565 หน้า  42  โครงการที่ 9 ) 
    

  1.2  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองคุ้ม  หมู่ที่  2  (ซอยบ้านนางไมตรี แซ่เลี้ยง)  
          จำนวน    481,458.-  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมูท่ี ่  2 บ้าน
หนองคุ้ม (ซอยบ้านนางไมตรี  แซ่เลี้ยง) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร   ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   260   
เมตร หนาเฉลี่ย 0.04  เมตร  หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,300  ตารางเมตร โดยดำเนินการลงหินคลุกชั้นพื้น
ทางปริมาณไม่น้อยกว่า  135  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น  พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร 
ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 แผนปี 2565  
หน้า  5  โครงการที่ 11 ) 
    
  1.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยร่วมใจ) บ้านโป่งไทร หมู่ที่ 3    
             จำนวน    292,568.-   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยร่วมใจ)  บา้นโป่งไทร  
หมู่ที่  3  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า  130  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่
น้อยกว่า 390 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร   ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564  แผนปี 2565  หน้า  4  โครงการที่ 10 ) 
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      1.4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ซองซูซี เส้นวงเวียน - ศิลาทองรีสอร์ท) บ้านปอหู หมู่ที่ 4
           จำนวน   1,644,799.-   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านปอหู หมู่ที่ 4 ผิวจราจร
กว้าง 4.50 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,250 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร   ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2564 แผนปี 2565 หน้า  4  โครงการที่ 14 ) 
 

  1.5  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน  พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ และขยายเขตประปา
หมู่บ้านทั้งระบบ  บ้านตะเคียนงาม  หมู่ที่ 8 
             จำนวน   478,743.-  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน  พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ และขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน  ทั้งระบบ บ้านตะเคียนงาม  หมู่ที่ 8 ขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาด  Ø 6 นิ้ว  จำนวน  1  บ่อ  ปริมาณน้ำ
ไม่น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม.  พร้อมฐานราก  คสล.  โดยรอบ ขนาด  2.00×2.00×0.15  ม.  ติดตั้งถังแชมป์เปญขนาด  
15  ลบ.ม/ชม. สูง  15 เมตร  พร้อมฐานราก  ติดตั้งไฟฟ้า  ขนาด  15(45) แอมป์  จำนวน  1  เครื่อง  ติดตั้งซับเมอร์ส  
ขนาด  1.5 แรงม้า (มาตรฐานยุโรป)  พร้อมตู้ควบคุม  และวางท่อ PVC  ขนาด Ø  2  นิ้ว  ชั้น  8.5  ระยะทางรวมไม่
น้อยกว่า  1,000  ม.  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 แผนปี 2565  หน้า  6  
โครงการที่ 22 ) 
 

  1.6  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองกรวด  หมู่ที่  10  (สามแยกบ้านนายน้อยวีระยุทธ 
ถึงวัดถ้ำศิลาทอง)  
              จำนวน   786,242.-  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่  10 บ้าน
หนองกรวด (เส้นวัดถ้ำศิลาทอง  ต่อจากจุดเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร   ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   
430   เมตร หนาเฉลี่ย 0.04  เมตร  หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร โดยดำเนินการลงหินคลุกชั้น
พ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า  223  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น  พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร 
ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 แผนปี 
2565 หน้า 12 โครงการที่  49 
 

  1.7  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางวาลาตารีสอร์ท  เชื่อมต่อจากคอนกรีต
เดิม) บ้านเนินทอง หมู่ที่ 11               
          จำนวน   1,969,757.-  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางวาลาตารีสอร์ท เชื่อมต่อจาก
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)  หมู่ที่  11  บ้านเนินทอง  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.25-0.50 
เมตร   ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 แผน
ปี 2565  หน้า  8  โครงการที่ 30 ) 
 



- 139 - 
 

   
  2.  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)  จำนวน 5,726,394.-    บาท 
 
 

  2.1  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองซ่อม  หมู่ที่ 5  
           จำนวน   503,904 -  บาท 
   เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  
Pavement In-Place recycling  (กัดลึก 0.20 ม.)  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   200   
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร   หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร โดยดำเนินการลงหินคลุกชั้นพ้ืน
ทางปริมาณไม่น้อยกว่า  124  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้ง
ป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง)  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 แผนปี 2565 หน้า 57   โครงการที่ 88 ) 
 
 
 

  2.2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic concrete (เส้นหน้าบ้าน
พ่อทองหลา ต่อจากถนนลาดยางเดิม)  บ้านหนองซ่อม  หมู่ที่ 5      
               จำนวน   1,089,752 -   บาท 
   เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  
Pavement In-Place recycling  (กัดลึก 0.20 ม.)   ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   ไม่มีไหลทาง  ระยะทางยาวไม่น้อย
กว่า   500   เมตร  หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร   หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร โดยดำเนินการลง
หินคลุกชั้นพื้นทางปริมาณไม่น้อยกว่า  310  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิว
จราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่ง
ตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 แผนปี 
2565 หน้า  5  โครงการที่ 17 ) 
 
 
 

  2.3 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้ำใส (ซอยทองหล่อ)    
          จำนวน     748,144 -   บาท 
   เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  
Pavement In-Place recycling  (กัดลึก 0.20 ม.)    ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   ไม่มีไหลทาง  ระยะทางยาวไม่
น้อยกว่า   300   เมตร  หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร   หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร โดยดำเนินการ
ลงหินคลุกชั้นพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า  186  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบน
ผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 แผนปี 2565 หน้า  63 โครงการที่ 
128 ) 
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  2.5 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic concrete (เส้นหน้าบ้าน
นายสุพล  ศรีจันทึก - วัดมอตะเคียน)  บ้านมอตะเคียน  หมู่ที่ 9      
         จำนวน   870,258 -  บาท 
   เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  
Pavement In-Place recycling  (กัดลึก 0.20 ม.)  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   ไม่มีไหลทาง  ระยะทางยาวไม่น้อย
กว่า   350   เมตร  หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร   หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2 ,100 ตารางเมตร โดยดำเนินการลง
หินคลุกชั้นพื้นทางปริมาณไม่น้อยกว่า  217  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิว
จราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่ง
ตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  หน้า  6  โครงการ
ที่ 24 ) 
 

  2.6 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic concrete (บ้านบังอร  
บูเคม่า - บ้านนางจันทร์เพ็ญ  พึ่งพิง) บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 12      
         จำนวน    691,558 -  บาท 
   เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  
Pavement In-Place recycling  (กัดลึก 0.20 ม.)    ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร   ไม่มีไหลทาง  ระยะทางยาวไม่
น้อยกว่า   330   เมตร  หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร   หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร โดยดำเนินการ
ลงหินคลุกชั้นพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า  171  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบน
ผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
โป่งตาลอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 
แผนปี 2565  หน้า  8  โครงการที่ 32 ) 
 

  2.7 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic concrete (จากหน้าบ้าน
นางพวงเงิน มาลาชาติ - นายพีระวิทย์  ใบชาธัญวรัตน์) บ้านโป่งฉนวน  หมู่ที่  13    
         จำนวน   1,725,778 -  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete  โดยวิธี  
Pavement In-Place recycling  หมู่ที่ 13  บ้านโป่งฉนวน (เส้นหน้าบ้านนางพวงเงิน  มาลาชาติ-นายพีระวิทย์  ใบ
ชาธัญวรัตน์)  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   ไม่มีไหลทาง  ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   700   เมตร  หนาเฉลี่ย  0.04  
เมตร   หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร โดยดำเนินการลงหินคลุกชั้นพ้ืนทางปริมาณไม่น้อยกว่า  
434  ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดแน่น พร้อมงานเครื่องหมายบนผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  1  
ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 แผนปี 2565 หน้า  9  โครงการที่ 36 ) 
 

      2.8 เงินเชดเชยค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  
(ค่า K) ในงานหรือโครงการภายใต้แผนงานเดียวกัน       
             จำนวน      97,000.-   บาท 

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ตามจำนวนเงินที่คำนวณและ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ผู้รับจ้างสำหรับโครงการต่างๆ ในงบลงทุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)   
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น  9,086,764.-  บาท  แยกเป็น 
 

แผนงานการศึกษา (00210) 
  

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) รวมทั้งสิ้น    3,004,600.-       บาท 
 

งบบุคลากร (520000)            รวม  2,235,600.-     บาท 
 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)  จำนวน  2,235,600.-     บาท 
 

  1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (220100)   จำนวน   1,659,600.- บาท 
 

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100)   จำนวน      842,160.- บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมเงินปรับปรุงประจำปี  ตามตำแหน่งและ
อัตราที ่ ก.อบต. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  จำนวน  2  อัตรา ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้          
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

  1.2 เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (220100)    จำนวน      817,440.- บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ครู พร้อมเงินปรับปรุงประจำปีตามตำแหน่งไม่เกิน  12  เดือน  จำนวน  
3  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม) 

  2. เงินประจำตำแหน่ง (220300)    จำนวน     42,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนักบริหารงานการศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยเงินและเงิน
ประจำตำแหน่ง  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)   

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน     474,000.-   บาท 

3.1 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)    จำนวน     150,000.-    บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองกา-รศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

3.2 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)     จำนวน      324,000.-    บาท  
              เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน  3  ตำแหน่ง     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง    จำนวน    60,000.-   บาท 

4.1 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)     จำนวน     24,000.-    บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
                    4.2 เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง    จำนวน      36,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  3  ตำแหน่ง   ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 
งบดำเนินการ (530000)     รวม  640,000.-      บาท 
 

 ค่าตอบแทน (531000)  รวม  300,000.-      บาท 
 

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) 
จำนวน  250,000 บาท 

      เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ เป็นเงิน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่าวนที่สุด  ที่ 
กค 0402.5/ว85  ลงวันที่ 6  กันยายน  2561  ดังนี้ (1)  บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตามระเบียบกระทรวง  เป็นเงิน  50,000  บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินราได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  

 2.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)   จำนวน     10,000.-       บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

 3.  ค่าเช่าบ้าน (310400)      จำนวน      30,000.-      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตามสิทธิที่เบิกได้ตาม
ระเบียบฯกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
 

                 4.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310400)   จำนวน      10,000.-     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน  และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  
 ค่าใช้สอย (532000)    จำนวน        250,000.-   บาท 
 

 1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)    จำนวน       50,000.-   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีความจำเป็นรวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าจ้าง  
ทำของ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
 



- 143 - 
 

 2.  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จำนวน        20,000.-    บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  และการประชุมต่างๆ เช่น  
ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี ่ยวกับการรับรองในการต้อนรับ      
การตรวจงาน  การเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
 

 3.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 
         จำนวน        30,000.-   บาท 
 3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน        30,000.-    บาท   
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทาง 
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม)  
 

                  4.  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จำนวน       150,000.-บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษา
และซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี และครุภัณฑ์อ่ืนฯลฯ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
  ค่าวัสดุ  (533000)   จำนวน   90,000.-    บาท 
 

1. วัสดุสำนักงาน  (330100)     จำนวน    50,000 .-    บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในกองการศึกษา  เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  
ดินสอ  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิปหนีบกระดาษ  เข็มหมุด  ลวดเย็บกระดาษ  ธงชาติ  ตรายาง  กุญแจ  พระบรมฉายา
ลักษณ์  เต็นท์  แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน  หรือแผ่นป้ายต่างๆ  น้ำดื่ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

                 2.  วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)      จำนวน     40,000.-     บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับ  
ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์  โปรแกรม คอมพิวเตอร์   หรือซอฟต์แวร์   เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบซีดีรอม        
(CD-RW) และอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

งบลงทุน                                                 รวม       129,000.-   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์  (541000)                            จำนวน       129,000.-   บาท 
 

 1.  ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)     จำนวน      90,000.-   บาท 
 

  1.1  โต๊ะโรงอาหารสแตนเลส    จำนวน     90,000.-   บาท  
  เพื่อใช้สำหรับใช้นั่งรับประทานอาหารกลางวัน  1  ชุด  ประกอบด้วย  โต๊ะสแตนเลส  ขนาด  
60x150x75  เซนติเมตร  พร้อมม้านั่งสแตนเลส  2  ตัว  ขนาด  30x150x45  เซนติเมตร  ราคา 9,000 บาท จำนวน 
10  ชุด 
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  คุณลักษณะพื้นฐาน 
         ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2565  
หน้า  140  โครงการที่  6 ) 
 
             2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)    จำนวน      39,000.-   บาท 
      2.1  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานสำนักงาน จำนวน   34,000.-   บาท 
      เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานสำนักงาน  จอขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  
ราคา  1,7000  บาท  จำนวน  2  เครื่อง 
      คุณลักษณะพื้นฐาน 
      ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  ณ ปัจจุบัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2565  หน้า  141  โครงการที่  7 ) 
 

                2.2  ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA           จำนวน  5,000.-     บาท 
       เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA  ราคา  2,500  บาท  จำนวน  2  เครื่อง 
       คุณลักษณะพื้นฐาน 
       ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  ณ ปัจจุบัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2565  หน้า  140  โครงการที่  6 ) 
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แผนงานการศึกษา (00210) 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) รวมทั้งสิ้น 5,552,164.-  บาท 
 

 งบดำเนินการ (530000)  รวม    2,264,164.-  บาท 
 

 ค่าใช้สอย (532000)   รวม       769,100.- บาท 

 1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)     จำนวน     10,000.-    บาท 
  เพื ่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ  หรือข้อบัญญัติต่างๆ  เพื ่อจ่ายเป็นค่าวารสาร
หนังสือพิมพ์  หรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงเต้าเสียบปลั๊กไฟภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ ่นในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ ่ง  ฯลฯ  ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้           
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

             2.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 
         จำนวน   759,100.-    บาท 
 

 2.1  โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน   80,000.-     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสมวัย ต่างๆ 
เช่น  โครงการวันเด็กแห่งชาติ  โครงการแข่งกีฬา  โครงการธรรมะกับเด็กเล็ก  โครงการวันลอยกระทง ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  
หน้า  121  โครงการที่  1 ) 
 

 2.2  โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก   จำนวน     30,000.-    บาท 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก  เช่น  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  สำหรับ
เด็กท่ีมาร่วมกิจกรรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  107  
โครงการที่  1 ) 
 

                      2.3  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน    จำนวน  649,100.- บาท
   2.3.1 เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน   411,600.-   บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล   
โป่งตาลอง  จำนวน  80  คน  จัดสรรอัตราคนละ  21  บาทต่อวัน  จำนวน  245  วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  121  
โครงการที่  2 ) 
     2.3.2 เงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)       จำนวน   181,000.-บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา  และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก
จำนวน  80  คน  คนละ 1,700 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นเงิน  136,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  122  
โครงการที่  6 ) 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา  และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กเล็ก  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นเงิน  45,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  122  โครงการที่  6 ) 
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    2.3.3 ค่าหนังสือเรียน          จำนวน     10,000.-  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  จำนวน  50  คน  (เด็กอายุ 3-5 
ปี)  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

    2.3.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน    จำนวน     10,000.-  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  จำนวน  50  คน  (เด็กอายุ 
3-5 ปี )  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

                           2.3.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน    จำนวน     15,000.-  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300 บาท/ปี  จำนวน  50  คน  (เด็กอายุ 
3-5 ปี )  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

                           2.3.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จำนวน     21,500.-  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  430 บาท/ปี  จำนวน  50  คน  (เด็กอายุ 
3-5 ปี )  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 ค่าวัสดุ (533000)    จำนวน   1,444,664.-  บาท 
 

 1.  วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)   จำนวน    1,429,664 .-  บาท 
 

                  1.1  วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)   จำนวน         50,000 .-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ค่าแปรงขัดพ้ืน  ผงซักฟอก  สบู่  ยาสีฟัน  แป้งเด็ก  แก้ว
น้ำ  ผ้าเช็ดมือ ที่นอน  หมอน  ผ้าห่ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
                   

  1.2  วัสดุอาหารเสริม (นม) (330400)   จำนวน 1,379,664.-บาท 
 

   1.2.1  อาหารเสริม(นม) เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาที่ 1 - 6  
           จำนวน    1,226,368.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล  และเด็กประถมศึกษาปีที่1 – 6  โรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จำนวนเด็ก  640  คน จัดสรรอัตราคนละ  7.37  บาท  
จำนวน  260  วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 
2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  121  โครงการที่  2 ) 
 

  1.2.2  อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน      153,296.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวนเด็ก  80  คน  

จัดสรรอัตราคนละ  7.37  บาท  จำนวน  260  วัน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  121  โครงการที่  2 ) 
 
 

2.  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)   จำนวน           5,000.-   บาท   
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ำมันเชื้อเพลิง  น้ำมันเครื่อง  ฯลฯ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

3. วัสดุการเกษตร (331000)    จำนวน           10,000.-   บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  ดินปลูก  ปุ๋ยฮอร์โมน  เมล็ดพันธ์พืช  ต้นกล้า  ฯลฯ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 



- 147 - 
 
 
 

 ค่าสาธารณูปโภค (534100)        จำนวน  50,400.- บาท 
 

  1.  ค่าไฟฟ้า  (340100)      จำนวน     42,000.-    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ  รวมทั้งทรัพย์สิน
ต่างๆ  ที่อยู่ในภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

  2.  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340300)   จำนวน       8,400.-    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่นค่าโทรสาร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต 
ค่าธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

งบลงทุน      รวม        500,000 .-  บาท 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (421000)     จำนวน     500,000.-    บาท 

 

            1. ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)   จำนวน   500,000.-    บาท 
            1.1  โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

        จำนวน   500,000.-  บาท    
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งตาลอง  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา
ลอง)    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 แผนปี  2565  หน้า  13  โครงการที่  1 ) 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000)     รวม  2,788,000.- บาท 
 

เงินอุดหนุน  (561000)     จำนวน  2,788,000.- บาท    
 
 

 1.   เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)     จำนวน     2,788,000.-   บาท 
 

  1.1  โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน      จำนวน     2,688,000.-   บาท 
                     เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล  และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จำนวน  640  คน จัดสรรอัตราคนละ  21  บาท  จำนวน  
200  วัน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 แผนปี  2565  หน้า  121  โครงการที่  2 ) 
 

 1.2 อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 
         จำนวน      20,000.-      บาท    
 เพื ่อสนับสนุนการขับเคลื ่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตั ้งจ ่ายจากเงินรายได้              
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 
แผนปี  2565  หน้า  14  โครงการที่  1 ) 
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                 1.3 อุดหนุนโครงการทักษะวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โรงเรียนบ้าน
หนองคุ้มวิทยา”              
          จำนวน      20,000.-      บาท    
 เพื ่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 แผน
ปี  2565  หน้า  14  โครงการที่  2 ) 

 1.4 อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสู่อาชีพ (เลี้ยงไข่ไก่) “โรงเรียนบ้านหนองจอก”            
จำนวน   20,000.-   บาท   

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพสู่อาชีพ (เลี้ยงไข่ไก่) ให้แก่นักเรียน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 แผน
ปี  2565  หน้า  15  โครงการที่  3 ) 

 1.5 อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์  “โรงเรียนบ้านหนองซ่อม
ตะเคียนงาม”         จำนวน  20,000.- บาท 
  เพื่อจัดหาสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2564 แผนปี  2565  หน้า  15  โครงการที่  4 ) 
 

                   1.6  อุดหนุนโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการ “โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง”           
          จำนวน   20,000.-    บาท 
                    เพื่อจัดหา  จัดทำสื่อ  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถเชื่อมประสบการณ์กับชีวิตจริง  ฝึก
การคิด  วิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การค้นพบความรู้  สร้างกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2564 แผนปี  2565  หน้า  15  โครงการที่  5 ) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
 

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)  รวมทั้งสิ้น 170,000.-       บาท 
 

 งบดำเนินการ (530000)   รวม 170,000.-   บาท 
 

 ค่าใช้สอย (532000)    จำนวน  170,000.-   บาท 
 

 1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)
            จำนวน   170,000.-   บาท  
 

 1.1  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชน  ต้านภัยยาเสพติด   
           จำนวน    170,000.-    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชน ต้านภัยยาเสพ
ติดเช่น ค่าเช่าสถานที่  ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่/สนามแข่งขัน  ค่ากรรมการติดสินกีฬา ค่าถ้วยรางวัล
และเงินรางวัล ค่าจัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าจัดซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา  ค่าดำเนินการพิธีเปิด-ปิด ค่าวง
ดุริยางค์ ค่าป้ายโครงการ/ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายรณรงค์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  128  
โครงการที่  17 ) 
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แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)    รวมทั้งสิ้น  250,000.- บาท 
 

 งบดำเนินการ (530000)   รวม  230,000.-      บาท 
 ค่าใช้สอย (532000)     รวม  230,000.-       บาท 

 

 1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)   
          จำนวน  230,000.-  บาท  
 

 1.1 โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ำหัวผู้สูงอายุ 
             จำนวน    80,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าป้าย
โครงการ  ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมนันทนาการ  ค่าใช้จ่ายพิธีกรรมทางศาสนา  ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  
2565  หน้า  127  โครงการที่  8 ) 
 

 1.2  โครงการประเพณีวันลอยกระทง        จำนวน    150,000.- บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าป้าย
โครงการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดทำกระทง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  127  โครงการที่  10 ) 

 
งบเงินอุดหนุน  (560000)    รวม 20,000.-   บาท 

 

  เงินอุดหนุน  (561000)    จำนวน     20,000.-  บาท 
 

  1.   เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)     จำนวน 20,000.-บาท 
 

           1.1  อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธีและงานประเพณี
วัฒนธรรมอำเภอปากช่อง          จำนวน   20,000.-  บาท   
          เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอปากช่อง  ในการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธีและงาน
ประเพณีวัฒนธรรมอำเภอปากช่อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนปี  2565  หน้า  132  โครงการที่  1 ) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264) รวมทั้งสิ้น     110,000.-    บาท 
 

 งบดำเนินการ(530000)     รวม        110,000.-    บาท 
 

 ค่าใช้สอย (532000)     จำนวน     110,000.-   บาท 
 

 1.   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)  
    จำนวน    110,000.-   บาท 

 1.1  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบลโป่งตาลอง   
            จำนวน    50,000.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบล
โป่งตาลองโดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าป้าย  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565  แผนปี  2565  หน้า  125  โครงการที่  1 ) 
 
 1.2  โครงการจัดกิจกรรมงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง   
             จำนวน     60,000.-   บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ในตำบลหรือ
ตกแต่งรถขบวนแห่งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง  ค่าใช้จ่ายอื่นๆร่วมกับอำเภอปากช่อง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 
2565 แผนปี  2565  หน้า  125  โครงการที่  2 ) 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  อำเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 

 

งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     353,670.- บาท           แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
 

งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน                รวมทั้งสิ้น     353,670.-   บาท 
 

 งบบุคลากร  (520000)               รวม           205,380.-   บาท 
            เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ)  (522000)   จำนวน    205,380.-   บาท  
 

 1.  เงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (220100)    จำนวน    205,380.-  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลของสำนักงานปลัด  พร้อมเงินปรับปรุง
ประจำปี  ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กำหนด จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (หน่วยตรวจสอบภายใน)  
 
      งบดำเนินการ  (530000)                      รวมทั้งสิ้น   148,290.-   บาท  
 

ค่าตอบแทน  (531000)            จำนวน    68,290.-   บาท 
1.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)                                                                       

   จำนวน     17,290.-   บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ประจำปีงบประมาณ  2565  ให้แก่พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ  เป็นเงิน  17,290.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (หน่วยตรวจสอบภายใน)   

 2.  ค่าเบี้ยประชุม  (310200)         จำนวน    5,000.-   บาท  
 เพื ่อจ่ายเป็นเบี ้ยประชุมให้แก่ผู ้มีส ิทธิเบิกได้  ตามระเบียบฯ   ฯลฯ   ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้        
(หน่วยตรวจสอบภายใน)  

 3.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)      จำนวน    5,000.-   บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ  ให้แก่  พนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบล  และพนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือในวันหยุดราชการ  ที่ได้รับคำสั่ง ให้ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองาน   ที่ไม่อาจทำในเวลา
ราชการได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
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  4.  ค่าเช่าบ้าน  (310400)                                              จำนวน    36,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ  
กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 

 5.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)                          จำนวน     5,000.-    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้ที่มี
สิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยตรวจสอบภายใน)  

  ค่าใช้สอย  (532000)                                             รวม   50,000.-   บาท  
 

 1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)                  จำนวน    20,000.-   บาท 
 

- ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่างๆ 
- ค่ารับวารสาร  หนังสือพิมพ์  สิ่งพิมพ์  หรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ 
- ฯลฯ 

  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
 
                   2.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)   
                                                                      จำนวน    20,000.-  บาท  

 

 2.1  ค่าใช้จ่ายในการอบรม  สัมมนา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
                          จำนวน   20,000.-   บาท  
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ  ที ่เกี ่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนา   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ฯลฯ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (หน่วย
ตรวจสอบภายใน)  
 

              3.   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)                          จำนวน    10,000.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆ  ของคอมพิวเตอร์
และเครื่องปริ้นเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น  ฯลฯ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (หน่วยตรวจสอบภายใน)   
 
   ค่าวัสดุ  (533000)                                 จำนวน     30,000.-   บาท 
 

   1.  วัสดุสำนักงาน  (330100)                                    จำนวน      10,000.-    บาท  
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อสิ ่งของ เครื ่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  
ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิปหนีบกระดาษ  เข็มหมุด  ลวดเย็บกระดาษ  ธงชาติ  ตรายาง  กุญแจ  แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน  
หรือ  หน่วยงาน  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ  น้ำดื่ม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (หน่วยตรวจสอบภายใน)  
 

 2.  วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)                   จำนวน     20,000.-   บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์  โปรแกรม  คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์   เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-RW)  
และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยตรวจสอบภายใน) 


