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7/12  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล แกมอน
  เขต/อําเภอ จอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150

พื้นที่ 129.51 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,875 คน
ชาย 4,937 คน

หญิง 4,938 คน

ขอมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลแกมอน
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแกมอน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแกมอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลแกมอน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 74,932,282.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 98,357,465.42 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 27,643,715.20 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
12,629.24 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 4,806,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 57,464,529.54 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน -38,042.14 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 12,078.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 322,975.52 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 183,002.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 85,070.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,237,741.52 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 31,661,704.64 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 159,768.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 44,049,980.84 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 18,067,492.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,376,784.48 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,669,659.78 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,169,403.07 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,766,641.01 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 226,793.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 5,523,100.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 126,210.25 735,000.00 283,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

300,872.00 250,000.00 76,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 495,711.61 525,000.00 400,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

179,084.00 160,000.00 150,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 83,730.00 50,000.00 41,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 30,000.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,185,607.86 1,750,000.00 950,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,335,385.75 25,200,000.00 26,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,335,385.75 25,200,000.00 26,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 30,274,447.00 36,750,000.00 36,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,274,447.00 36,750,000.00 36,000,000.00

รวม 54,795,440.61 63,700,000.00 62,950,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 16,047,845.00 18,886,220.00 19,974,790.00

งบบุคลากร 12,664,445.42 16,391,080.00 16,379,020.00

งบดําเนินงาน 7,172,436.49 17,862,900.00 17,271,890.00

งบลงทุน 2,227,809.96 5,369,800.00 5,072,300.00

งบเงินอุดหนุน 3,802,260.00 5,190,000.00 4,252,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 41,914,796.87 63,700,000.00 62,950,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลแก้มอ้น

อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลแก้มอ้น
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,445,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 600,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,763,190

แผนงานสาธารณสุข 1,884,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 510,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,819,960

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 862,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 330,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,611,000

แผนงานการเกษตร 280,000

แผนงานการพาณิชย 870,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 19,974,790

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,950,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 19,974,790 19,974,790
    งบกลาง 19,974,790 19,974,790

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,246,480 2,446,880 11,693,360
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,089,520 0 3,089,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,156,960 2,446,880 8,603,840

งบดําเนินงาน 5,296,000 1,338,000 6,634,000
    คาตอบแทน 666,000 298,000 964,000

    คาใชสอย 2,680,000 640,000 3,320,000

    คาวัสดุ 1,320,000 250,000 1,570,000

    คาสาธารณูปโภค 630,000 150,000 780,000

งบลงทุน 100,000 17,700 117,700
    คาครุภัณฑ 100,000 17,700 117,700

รวม 14,642,480 3,802,580 18,445,060

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 600,000 600,000
    คาใชสอย 450,000 450,000

    คาวัสดุ 150,000 150,000

รวม 600,000 600,000

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 834,000 1,403,700 2,237,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 834,000 1,403,700 2,237,700

งบดําเนินงาน 2,583,390 668,500 3,251,890
    คาตอบแทน 128,000 30,000 158,000

    คาใชสอย 280,000 638,500 918,500

    คาวัสดุ 2,115,390 0 2,115,390

    คาสาธารณูปโภค 60,000 0 60,000

งบลงทุน 43,600 0 43,600
    คาครุภัณฑ 43,600 0 43,600

งบเงินอุดหนุน 0 4,230,000 4,230,000
    เงินอุดหนุน 0 4,230,000 4,230,000

รวม 3,460,990 6,302,200 9,763,190

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 144,000 1,440,000 300,000 1,884,000
    คาตอบแทน 144,000 0 0 144,000

    คาใชสอย 0 1,440,000 50,000 1,490,000

    คาวัสดุ 0 0 250,000 250,000

รวม 144,000 1,440,000 300,000 1,884,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 510,000 510,000
    คาใชสอย 510,000 510,000

รวม 510,000 510,000

หนา : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 2,327,960 2,327,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,327,960 2,327,960

งบดําเนินงาน 2,392,000 2,392,000
    คาตอบแทน 392,000 392,000

    คาใชสอย 1,300,000 1,300,000

    คาวัสดุ 700,000 700,000

งบลงทุน 100,000 100,000
    คาครุภัณฑ 100,000 100,000

รวม 4,819,960 4,819,960

หนา : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 170,000 670,000 840,000
    คาใชสอย 170,000 670,000 840,000

งบเงินอุดหนุน 22,000 0 22,000
    เงินอุดหนุน 22,000 0 22,000

รวม 192,000 670,000 862,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 330,000 330,000
    คาใชสอย 330,000 330,000

รวม 330,000 330,000

หนา : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    คาใชสอย 100,000 100,000

งบลงทุน 4,511,000 4,511,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 4,511,000 4,511,000

รวม 4,611,000 4,611,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 280,000 280,000
    คาใชสอย 280,000 280,000

รวม 280,000 280,000

หนา : 8/9



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 120,000 120,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000

งบดําเนินงาน 450,000 450,000
    คาใชสอย 100,000 100,000

    คาวัสดุ 100,000 100,000

    คาสาธารณูปโภค 250,000 250,000

งบลงทุน 300,000 300,000
    คาครุภัณฑ 100,000 100,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 200,000 200,000

รวม 870,000 870,000

หนา : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,445,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 600,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,763,190

แผนงานสาธารณสุข 1,884,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 510,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,819,960

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 862,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 330,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,611,000

แผนงานการเกษตร 280,000

แผนงานการพาณิชย์ 870,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 19,974,790

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,950,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพมเติมถึงปจจุบัน มาตรา 46 
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลแก้มอ้น และโดยอนุมัติของนายอําเภอ
จอมบึง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 62,950,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 62,950,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลแก้มอ้น
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลแก้มอ้นปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลแก้มอ้นมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลแก้มอ้น

อนุมัติ

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

(นายพลกฤต  พวงวลัยสิน)

ตําแหนง นายอําเภอจอมบึง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน

อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 373,020.50 174.00 200.00 400.00 % 1,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 246,540.68 49,217.98 55,000.00 -9.09 % 50,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 57,083.27 650,000.00 -69.23 % 200,000.00
     ภาษีป้าย 17,147.00 19,735.00 28,000.00 7.14 % 30,000.00
     อากรการฆาสัตว 0.00 0.00 1,800.00 11.11 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 636,708.18 126,210.25 735,000.00 283,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,374.00 1,886.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 440.00 270.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,700.00 3,940.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 52,176.00 258,896.00 200,000.00 -69.00 % 62,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

27,900.00 21,500.00 25,000.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

19,700.00 12,800.00 15,000.00 -66.67 % 5,000.00

     คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 2,030.00 1,580.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 105,320.00 300,872.00 250,000.00 76,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 498,371.37 495,711.61 525,000.00 -23.81 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 498,371.37 495,711.61 525,000.00 400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 162,930.00 179,084.00 160,000.00 -6.25 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 162,930.00 179,084.00 160,000.00 150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 124,200.00 63,200.00 35,000.00 -14.29 % 30,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 60.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 37,220.00 20,530.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 161,480.00 83,730.00 50,000.00 41,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 3,101.00 0.00 30,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 3,101.00 0.00 30,000.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 699,069.89 749,457.98 700,000.00 14.29 % 800,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,353,319.03 9,618,718.02 10,500,000.00 0.00 % 10,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,975,983.59 4,984,129.52 6,000,000.00 0.00 % 6,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 172,909.28 237,663.97 300,000.00 0.00 % 300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีสรรพสามิต 8,441,330.44 7,395,217.60 7,200,000.00 11.11 % 8,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 111,540.88 114,906.11 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 74,424.29 65,581.95 100,000.00 -50.00 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

246,058.00 163,745.00 250,000.00 -4.00 % 240,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 8,831.90 5,965.60 50,000.00 -80.00 % 10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,083,467.30 23,335,385.75 25,200,000.00 26,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 28,981,292.00 30,274,447.00 36,750,000.00 -2.04 % 36,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 28,981,292.00 30,274,447.00 36,750,000.00 36,000,000.00
รวมทุกหมวด 55,632,669.85 54,795,440.61 63,700,000.00 62,950,000.00

วันที่พิมพ : 16/9/2565  13:23:06 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน

อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 62,950,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 283,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

อากรการฆาสัตว จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 76,000 บาท
คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 62,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 150,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 41,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,000,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,500,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 6,000,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,000,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 240,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปที่งบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 36,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 36,000,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับยอดวงเงินรวมที่ไดรับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 146,539 133,070 213,956 3.72 % 221,911

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,798 6,400 85,583 3.72 % 88,765

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,879,300 11,357,300 13,168,800 2.6 % 13,511,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,498,400 3,770,400 4,262,400 10.98 % 4,730,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000 60,000 78,000 15.38 % 90,000

เงินสํารองจาย 235,288 242,702 1,632,973 -65.09 % 570,139

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 539,000

เงินสมทบกองทุน สปสช. อบต.แก้มอ้น 0 0 222,008 -100 % 0

เงินสมทบกองทุน สปสช.อบต.แก้มอ้น 174,762 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลแก้มอ้น
อําเภอจอมบึง    จังหวัดราชบุรี
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารสวนตําบลแก้มอ้น

0 221,153 0 0 % 0

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต
.แก้มอ้น

0 0 0 100 % 222,975

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

245,480 256,820 539,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 77,910 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 15,330,477 16,047,845 20,202,720 19,974,790
รวมงบกลาง 15,330,477 16,047,845 20,202,720 19,974,790
รวมงบกลาง 15,330,477 16,047,845 20,202,720 19,974,790

รวมแผนงานงบกลาง 15,330,477 16,047,845 20,202,720 19,974,790
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

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

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

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,447,535 2,321,651 2,318,400 3.73 % 2,404,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,132,255 3,006,371 3,003,120 3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,745,475 2,938,397.42 3,310,260 -3.94 % 3,179,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

89,400 89,400 89,400 0 % 89,400

เงินประจําตําแหนง 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 396,180 417,840 466,440 1.6 % 473,880

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,547,880 1,656,978 2,071,920 0 % 2,071,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 93,500 106,546 166,800 4.32 % 174,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,040,435 5,377,161.42 6,272,820 6,156,960
รวมงบบุคลากร 8,172,690 8,383,532.42 9,275,940 9,246,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

2,800 16,800 150,000 0 % 150,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 100 % 20,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 50,000 0 % 50,000

คาเชาบ้าน 142,260 141,460 258,000 41.86 % 366,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 80,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,225 36,300 100,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 165,285 194,560 558,000 666,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 248,899.56 0 150,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000

คาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 35,100 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย

13,200 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 15,300 0 0 % 0

คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในสถานที่
ราชการ

109,500 100,800 111,600 -100 % 0

คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 0 0 0 100 % 20,000

คาติดตั้งโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 10,000

คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ 0 0 0 100 % 20,000
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คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) 0 690,421.88 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 30,345 23,833 200,000 -25 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  288,100 233,346 150,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 150,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 1,000,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง    46,616 0 200,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 200,000

โครงการคุณธรรมและจริยธรรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
ภายใต้กิจกรรมรับฟังนโยบายจากนายก
รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เสนอแนวความ
คิด เสนอปัญหาความต้องการ ความเดือด
ร้อนและปรองดองสมานฉันท์

0 9,210 0 0 % 0

โครงการท้องถิ่นโปรงใส หางไกลคอร์รัปชั่น 
(ไมยอม ไมทน ไมเฉย รวมพลังคนไมโกง)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน

336,101.65 0 400,000 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่นพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน

0 0 0 100 % 400,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้
บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 70,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้
บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

49,690.25 51,420 70,000 -100 % 0

โครงการพนักงานดีเดน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพนักงานดีเดน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากรและผู้นําชุมชน

18,900 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย

10,245 0 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 157,102.84 97,795.5 350,000 0 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 1,343,800.3 1,222,126.38 1,791,600 2,680,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 201,814 136,251.5 200,000 0 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 8,700 50,000 0 % 50,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 37,973 23,301 100,000 0 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 100,000 -70 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,355 11,350 50,000 400 % 250,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 202,240 189,465 300,000 0 % 300,000

วัสดุการเกษตร 0 8,164.1 10,000 400 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 120,000 -16.67 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,530 0 0 100 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 89,860 30,000 233.33 % 100,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 484,912 467,091.6 970,000 1,320,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 388,317.63 408,818.16 450,000 0 % 450,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 17,526 17,316 50,000 0 % 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 19,829.47 19,344.04 50,000 0 % 50,000

คาบริการไปรษณีย์ 7,550 4,773 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 35,299.3 40,841.9 50,000 0 % 50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 468,522.4 491,093.1 620,000 630,000
รวมงบดําเนินงาน 2,462,519.7 2,374,871.08 3,939,600 5,296,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องโทรศัพท์ สํานักงาน (เครื่องโอเปอเร
เตอร์)

0 0 3,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 36,000 0 0 % 0

ตู้เก็บอุปกรณ์และชุดดับเพลิง จํานวน 2 ตู้ 0 0 35,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก 11,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 2 
ตู้

0 0 11,000 -100 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า 6,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 16,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunctton แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์  จํานวน  1  เครื่อง 0 0 8,900 -100 % 0

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

0 0 10,000 -100 % 0
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เครื่องสํารองไฟ 5,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง 0 0 2,500 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ จํานวน 
3 เครื่องๆละ 700 บาท

2,100 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 46,176 0 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 109,476 36,000 188,400 100,000
รวมงบลงทุน 109,476 36,000 188,400 100,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,744,685.7 10,794,403.5 13,403,940 14,642,480
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 742,940 726,120 1,574,880 0 % 1,574,880

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 450,205 375,120 758,000 0 % 758,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 37,125 33,720 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,272,270 1,176,960 2,446,880 2,446,880
รวมงบบุคลากร 1,272,270 1,176,960 2,446,880 2,446,880
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

18,000 13,200 66,000 51.52 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 50,000 0 % 50,000

คาเชาบ้าน 57,000 60,000 108,000 0 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 75,000 73,200 264,000 298,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 150,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  124,502.2 237,868.25 150,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 170,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 34,368 63,194 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 150,000

โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพรความ
รู้ความเข้าใจเรื่องภาษี อบต.

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพรความ
รู้ความเข้าใจเรื่องภาษี อบต.

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 400,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้

0 0 0 100 % 100,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้

21,100 20,700 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการชําระภาษี
และคาธรรมเนียมให้กับผู้อยูในขายต้อง
ชําระภาษี

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการชําระภาษี
และคาธรรมเนียมให้กับผู้อยูในขายต้อง
ชําระภาษี

0 14,670 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 179,970.2 336,432.25 820,000 640,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,977 40,787.9 80,000 0 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,400 49,800 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 88,377 90,587.9 170,000 250,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 50,768.6 120,500 24.48 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 50,768.6 120,500 150,000
รวมงบดําเนินงาน 343,347.2 550,988.75 1,374,500 1,338,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0 0 0 100 % 17,700

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 27,500 16,500 46,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 6,420 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  
จํานวน ๑ คัน จํานวนเงิน 854,000.-บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
หมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 7,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน

16,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 7,500 0 7,500 -100 % 0

จอแสดงภาพ 0 0 3,700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 74,420 24,400 926,200 17,700
รวมงบลงทุน 74,420 24,400 926,200 17,700

รวมงานบริหารงานคลัง 1,690,037.2 1,752,348.75 4,747,580 3,802,580
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,434,722.9 12,546,752.25 18,151,520 18,445,060
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 129,317.5 119,077.5 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
"กิจกรรมเสียงเล็กๆ จากเด็กถูกเท"

10,757.25 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
“ซิ่ง ซา เซ็กส”์ 

0 11,245 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

11,675 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

12,425 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต์

0 12,050 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

197,730 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

31,490 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 393,394.75 142,372.5 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 44,650 40,750 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 44,650 40,750 0 0
รวมงบดําเนินงาน 438,044.75 183,122.5 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เลื่อยโซยนต์ 0 9,234.1 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,234.1 0 0
รวมงบลงทุน 0 9,234.1 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 438,044.75 192,356.6 0 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต์

0 0 13,000 -100 % 0
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลแก้ม
อ้น

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลแก้ม
อ้น

0 0 82,600 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 100 % 200,000

โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 145,600 450,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 295,600 600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง
อเนกประสงค์ จํานวน 1 คัน

0 0 1,000,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 1,000,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 1,000,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 1,295,600 600,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 438,044.75 192,356.6 1,295,600 600,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 359,400 379,320 600,000 1.67 % 610,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 163,200 168,960 175,000 4 % 182,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 564,600 590,280 817,000 834,000
รวมงบบุคลากร 564,600 590,280 817,000 834,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

700 5,200 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 22,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 700 5,200 128,000 128,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 72,640 71,700 50,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการแมบ้านศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแก้มอ้น

0 0 0 100 % 80,000

คาจ้างเหมาบริการแมบ้านศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแก้มอ้น

0 0 79,200 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราขการ 29,810 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 5,660 100,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 102,450 77,360 279,200 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 38,731 42,938 60,000 0 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,980 19,912 30,000 6,451.3 % 1,965,390

คาอาหารเสริม (นม) 1,433,242.14 1,479,792.58 1,983,300 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,830 3,835 5,000 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุกีฬา 0 9,975 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,400 19,100 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 1,507,183.14 1,575,552.58 2,158,300 2,115,390
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 19,200.85 17,608.22 30,000 0 % 30,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,234 3,612 10,000 0 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 1,397.42 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 867.52 7,375.06 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 23,302.37 29,992.7 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 1,633,635.51 1,688,105.28 2,625,500 2,583,390

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 7,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 64,800 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 16,500 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 0 0 0 100 % 17,700

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 12,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 16,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ์ 7,900 0 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 0 0 100 % 8,900

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 8,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,900 114,100 0 43,600
รวมงบลงทุน 19,900 114,100 0 43,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,218,135.51 2,392,485.28 3,442,500 3,460,990
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 849,600 895,500 949,000 5.27 % 999,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 99,400 119.72 % 218,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 37,060 0 185,400 0.49 % 186,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 928,660 937,500 1,233,800 1,403,700
รวมงบบุคลากร 928,660 937,500 1,233,800 1,403,700
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 48,950 14,650 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 48,950 14,650 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย 0 0 0 100 % 50,000

โครงการแขงขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันทักษะวิชการเด็ก
ปฐมวัย

17,650 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
ศึกษา

0 0 0 100 % 50,000
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
ศึกษา

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 18,978.4 19,949.6 0 0 % 0

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น

34,425 0 0 0 % 0

โครงการศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 100 % 40,000

โครงการศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก
ปฐมวัย

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก
ปฐมวัย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

0 0 0 100 % 102,000

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

93,500 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 

0 96,900 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) 

0 0 102,000 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

0 0 294,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0 0 0 100 % 308,700

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

40,680 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

0 21,700 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ม
อ้น

0 0 0 100 % 67,800

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ม
อ้น

0 0 67,800 -100 % 0

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 246,500 179,100 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 451,733.4 317,649.6 583,800 638,500
รวมงบดําเนินงาน 500,683.4 332,299.6 613,800 668,500
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกีฬานักเรียนภายในตําบล
แก้มอ้น

0 0 0 100 % 100,000

อุดหนุนโครงการกีฬานักเรียนภายในตําบล
แก้มอ้น

0 0 100,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 90,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 90,000

อุดหนุนโครงการสงเสริมวินัยนักเรียนใน
โรงเรียนตําบลแก้มอ้น

0 0 0 100 % 50,000

อุดหนุนโครงการสงเสริมวินัยนักเรียนใน
โรงเรียนตําบลแก้มอ้น  

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

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต
ตําบลแก้มอ้น

0 0 0 100 % 3,990,000

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต
ตําบลแก้มอ้น   

3,830,900 3,512,260 3,900,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,880,900 3,562,260 4,140,000 4,230,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,880,900 3,562,260 4,140,000 4,230,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,310,243.4 4,832,059.6 5,987,600 6,302,200
รวมแผนงานการศึกษา 7,528,378.91 7,224,544.88 9,430,100 9,763,190
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 144,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 2,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 2,500 144,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 144,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ครงการนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ “
โชคชะตาหรือจะสู้เรากําหนด”  

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการ หนูไมจมน้ําแน ถ้าชวยกันดูแล
ป้องกัน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการ หนูไมจมน้ําแน ถ้าชวยกันดูแล
ป้องกัน 

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 100 % 400,000

โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน  219,000 181,800 400,000 -100 % 0

โครงการจัดการยุงลายพาหะนําโรคไข้เลือด
ออกแบบผสมผสานโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนในตําบล
แก้มอ้น 

0 0 40,000 -100 % 0
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โครงการจัดการยุงลายพาหะนําโรคไข้เลือด
ออกแบบผสมผสานโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนในตําบลแก้มอ้น

0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดการยุงลายพาหะนําโรคไข้เลือด
ออกแบบผสมผสานโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนในตําบลแก้มอ้น

0 25,827.5 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสตําบลแก้มอ้น

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจําตําบลแก้มอ้น 

0 8,912.25 50,000 -100 % 0

โครงการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจําตําบลแก้มอ้น

0 0 0 100 % 50,000

โครงการดําเนินงานตามแนวทางพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขภายในตําบลแก้มอ้น

0 0 0 100 % 300,000

โครงการดําเนินงานตามแนวทางพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขภายในตําบลแก้มอ้น 

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อผู้สูอายุ 
(Health care innovation for older 
persons)  “ผู้สูงวัย หุนฟิต พิชิตโรค”   

0 23,425 0 0 % 0
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โครงการนวัตกรรมผสานพลังเพื่อแก้ปัญหา
ผู้หญิงท้องไมพร้อม “ไมวาจะท้องตอหรือ
ยุติการท้อง”

0 0 0 100 % 40,000

โครงการนวัตกรรมผสานพลังเพื่อแก้ปัญหา
ผู้หญิงท้องไมพร้อม “ไมวาจะท้องตอหรือ
ยุติการท้อง” 

0 29,595 40,000 -100 % 0

โครงการนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
“โชคชะตาหรือจะสู้เรากําหนด”

0 0 0 100 % 40,000

โครงการนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
“โชคชะตาหรือจะสู้เรากําหนด” 

0 27,500 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 0 100 % 100,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก  

5,770 6,732 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติ
ใหม/โรคอุบัติซ้ํา

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติ
ใหม/โรคอุบัติซ้ํา

0 0 0 100 % 100,000

โครงการปันยิ้ม สร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถี
แหงความพอเพียง

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

0 0 50,000 -100 % 0
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โครงการวัยรุน วัยใส รวมใจป้องกันตั้ง
ครรภ์ไมพร้อม

23,090 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนวัตกรรมเสริม
สุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยข้อเขาเสื่อมด้วยภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 300,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

155,060 153,000 350,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

15,945 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจํา
ตําบล

8,552.25 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 427,417.25 456,791.75 1,720,000 1,440,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 148,905 162,755 330,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 148,905 162,755 330,000 0
รวมงบดําเนินงาน 576,322.25 619,546.75 2,194,000 1,440,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัต 99,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 99,000 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 675,322.25 619,546.75 2,194,000 1,440,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนวัตกรรมเสริม
สุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยข้อเขาเสื่อมด้วยภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 250,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 300,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 0 300,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 675,322.25 619,546.75 2,196,500 1,884,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการชวยเหลือครอบครัวที่ได้รับความ
เดือดร้อน

0 0 0 100 % 60,000

โครงการชวยเหลือครอบครัวที่ได้รับความ
เดือดร้อน 

0 0 60,000 -100 % 0

โครงการชวยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการชวยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปันยิ้ม สร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถี
แหงความพอเพียง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการเปิดโลกสูการมองเห็น    0 0 200,000 -100 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขต อบต
.แก้มอ้น    

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขต อบต
.แก้มอ้น

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสร้างสรรค์อาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสร้างสรรค์อาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต   

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 510,000 510,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 510,000 510,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 510,000 510,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 510,000 510,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 579,780 771,565 1,470,960 0 % 1,470,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 55,000 0 % 55,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 49,500 72,000 0 % 72,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 512,220 558,294 630,000 0 % 630,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 83,265 76,814 100,000 0 % 100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,217,265 1,456,173 2,327,960 2,327,960
รวมงบบุคลากร 1,217,265 1,456,173 2,327,960 2,327,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

39,600 51,200 200,000 0 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 70,300 91,500 162,000 0 % 162,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 109,900 142,700 392,000 392,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 150,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 147,581.04 13,855.43 200,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 15,454 12,568 50,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 274,700 300,300 1,050,000 0 % 1,050,000

รวมค่าใช้สอย 437,735.04 326,723.43 1,300,000 1,300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 15,939 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 127,073.2 108,562.2 200,000 0 % 200,000
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วัสดุกอสร้าง 70,967 223,341.65 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 52,490 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 63,080 50,730 75,500 164.9 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 150 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 313,610.2 398,572.85 525,500 700,000
รวมงบดําเนินงาน 861,245.24 867,996.28 2,217,500 2,392,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา

0 0 24,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 12,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  26,675.1 21,400 100,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
(5411800)

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,675.1 21,400 147,000 100,000
รวมงบลงทุน 26,675.1 21,400 147,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,105,185.34 2,345,569.28 4,692,460 4,819,960
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,105,185.34 2,345,569.28 4,692,460 4,819,960

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดพิมพ์วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของอบต.แก้ม
อ้น

0 0 0 100 % 170,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 170,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 170,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการเพิมประสิทธิภาพการ
บริหารสถานที่กลางสําหรับศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นฯ

0 0 0 100 % 22,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 22,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 192,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 150,000

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต

76,000 0 0 0 % 0
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โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

0 12,395 100,000 -100 % 0

โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ 119,547 0 0 0 % 0

โครงการจัดประชาคมระดับหมูบ้าน/ระดับ
ตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดพิมพ์วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของอบต.แก้ม
อ้น

0 120,028 150,000 -100 % 0

โครงการโตไปไมโกง 8,762.25 0 0 0 % 0

โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสูชุมชน 9,845 0 0 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติโดย
เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์

0 0 0 100 % 100,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติโดย
เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการประชุมประชาคมหมู
บ้าน/ประชาคมตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

4,450 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) 

0 0 100,000 -100 % 0

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

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 100 % 50,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 36,500 -100 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  “ความพอ
เพียงหลอเลี้ยงชีวิต”

0 37,620 0 0 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  “ฐานรากแหง
ความยั่งยืน”

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมการลด ละ เลิก การใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมการลด ละ เลิก การใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการ
ขยะในครัวเรือน (หลัก 3 Rs)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการ
ขยะในครัวเรือน (หลัก 3 Rs)

0 9,445 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 218,604.25 179,488 756,500 670,000
รวมงบดําเนินงาน 218,604.25 179,488 756,500 670,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 218,604.25 179,488 756,500 670,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 218,604.25 179,488 756,500 862,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 
สืบสานประเพณีของดีจอมบึง

32,050 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 32,050 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 32,050 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกีฬานักเรียนภายในตําบล
แก้มอ้น

100,000 100,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการวันเด็กแหงชาติ 90,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการวันเด็กแหงชาติ 0 90,000 0 0 % 0
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อุดหนุนโครงการสักการะพระบรมรูป
รัชกาลที่5สืบสานประเพณีของดีจอมบึง

0 50,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 190,000 240,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 190,000 240,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

222,050 240,000 0 0

งานกีฬาและนันทนาการ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์กีฬา 0 100,000 0 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 100,000 299,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 100,000 399,000 0 0
รวมงบลงทุน 100,000 399,000 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 100,000 399,000 0 0
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 35,800 93,900 100,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 0 0 0 100 % 100,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 30,000 -100 % 0

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

โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 
สืบสานประเพณีของดีจอมบึง

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 
สืบสานประเพณีของดีจอมบึง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการแหเทียนพรรษา 0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:23 หน้า : 44/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการแหเทียนพรรษา 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 135,800 93,900 310,000 330,000
รวมงบดําเนินงาน 135,800 93,900 310,000 330,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 135,800 93,900 310,000 330,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 457,850 732,900 310,000 330,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000

งบลงทุน

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:23 หน้า : 45/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 เส้นซอยจรัญสนิทวงศ์

0 0 0 100 % 877,000

2) โครงการกอสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) สายซอยบ้านนายบุญนํา ติด
ยงค์ หมูที่ 4

0 0 0 100 % 1,916,000

3) โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)  สาย
ซอยบ้านนายบุญโปรด รักพวง หมูที่ 9 บ้าน
สันดอน เชื่อมตอ หมูที่ 13 บ้านทาลาบ

0 0 0 100 % 1,462,000

4) โครงการกอสร้างทางเดินเชื่อมตออาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น

0 0 0 100 % 256,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตอจากเส้นเดิม ระยะทางตั้งแตบ้านนางบุญ
มี โสไกร ถึงบ้านนางเงิน แพงผล จนเชื่อม
ตอลําห้วยแก้มอ้น หมูที่ 3 บ้านแก้มอ้น 

0 0 1,054,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 1 จุด สายซอยแทงค์น้ํา – บ้านนาย
สําเริง นุชทองมวง หมูที่ 7 บ้านพุมวง 

0 0 1,275,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้านนางขวัญเมือง ยอดทอง หมูที่ 
15 บ้านห้วยตามวง

0 430,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้านนางพวง  โสดา หมูที่ 4 บ้าน
รางเฆ 

0 380,325.86 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยพัฒนา หมูที่ 11 บ้านโป่งกก 

0 0 893,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยสันติสุข หมูที่ 2 บ้านทุงแจง

0 0 1,000,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 14 บ้านห้วยสําโรง สายซอยบ้านนาย
ทรงเกียรติ

893,390 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 บ้านวังหลา สายซอยบ้านนายพลาย

942,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7 บ้านพุมวง สายซอยบ้านนายชวย 
เรไร

472,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังยกระดับ(บดอัด
แนน) สายซอยศาลเจ้า – หลังวัด หมูที่ 13 
บ้านทาลาบ 

0 244,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้าน 
พร้อมหอถังทรงแชมเปญ ขนาด 
20ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร บริเวณวัด
เขาแดน หมูที่ 12 บ้านเขาแดน 

0 0 584,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หอ
ถังเหล็กเก็บน้ําขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร x 
สูง 20 เมตร บริเวณบ้านนายนิวัตร กรุงศรี 
หมูที่ 5 บ้านวังปลา 

0 440,000 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

- คาจ้างออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้
เอกชน นิติบุคคล  

0 25,650 0 0 % 0

คาจ้างออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชนหรือนิติบุคคล

280,380 0 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งกอสร้าง 

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,587,770 1,519,975.86 4,906,000 4,511,000
รวมงบลงทุน 2,587,770 1,519,975.86 4,906,000 4,511,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

0 0 150,000 -100 % 0

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

รวมงานก่อสร้าง 2,587,770 1,519,975.86 5,056,000 4,611,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,587,770 1,519,975.86 5,056,000 4,611,000

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส    0 0 100,000 -100 % 0

โครงการคลองสวยน้ําใส 0 0 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

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

โครงการรักษ์น้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 330,000 280,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 330,000 280,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 330,000 280,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 330,000 280,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:23 หน้า : 50/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000 120,000 120,000
รวมงบบุคลากร 120,000 120,000 120,000 120,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,000 50,346 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 28,000 50,346 100,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 25,883.95 46,680 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 25,883.95 46,680 100,000 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 182,739.17 185,092.25 250,000 0 % 250,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 182,739.17 185,092.25 250,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 236,623.12 282,118.25 450,000 450,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องกวนสารเคมี จํานวน 1 เครื่อง 0 10,000 0 0 % 0

เครื่องดูดสารเคมี จํานวน 1 เครื่อง 0 6,000 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ํา 
หรือซับเมอร์สซิเบิ้ล (Submersible 
Pump)

22,000 0 0 0 % 0

-เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ํา 
หรือซับเมอร์สซิเบิ้ล (Submersible 
Pump) 

0 0 48,600 -100 % 0

มอเตอร์ไฟฟ้า แบบสูบน้ําได้ 1,130 ลิตรตอ
นาที จํานวน 1 เครื่อง

0 18,200 0 0 % 0

มอเตอร์ไฟฟ้า แบบสูบน้ําได้ 1,500 ลิตรตอ
นาที จํานวน 1 เครื่อง

0 32,100 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  0 37,400 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
(5411800)

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 103,700 148,600 100,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง 

8,300 0 50,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง (5421100) 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,300 0 50,000 200,000
รวมงบลงทุน 30,300 103,700 198,600 300,000

รวมงานกิจการประปา 386,923.12 505,818.25 768,600 870,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 386,923.12 505,818.25 768,600 870,000

รวมทุกแผนงาน 42,163,278.52 41,914,796.87 63,700,000 62,950,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน

อําเภอจอมบึง   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,950,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 19,974,790 บาท
งบกลาง รวม 19,974,790 บาท

งบกลาง รวม 19,974,790 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 221,911 บาท

เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจางในอัตรา
รอยละหาของคาจาง
- ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 215,071  บาท ปรากฏในแผน
งานงบกลาง
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน    6,840  บาท ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 2553 และที่แกไขเพิ่ม
เติม 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 88,765 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี 2565 ใหกับ
พนักงานจางที่ไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน โดยคํานวณไดดังนี้ คาจางตามงบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน
เงิน  4,438,220.00 บาท x รอยละ 2 = 88,764.400 บาท
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,511,600 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยผูสูงอายุใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้น
ไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเบี้ยผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 2552 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 2562 และไดขอขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคการบริหารสวนตําบลแกม
อนแลวตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลัก
เกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 2552 รวมแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) 2562  และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2542 รวมแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) 2549 มาตรา 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  2552 รวมแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) 2562  และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1430
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,730,400 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพความพิการไวกับองคการบริหารสวนตําบลแกม
อน แลว ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยความพิการ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหกับคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 2553 รวมแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) 2562  และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2542 รวมแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) 2549 มาตรา 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพความพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  2552 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยได
รับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเป็นอยูที่ยากจนหรือถูก
ทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตน
ได โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2548
 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2542 รวมแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) 2549 มาตรา 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 2548  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
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เงินสํารองจาย จํานวน 570,139 บาท

เพื่อแกไขปัญหากรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และให
นําเงินสํารองจายในงบกลางไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ
สาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม
ได เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน และโรคติดตอ เป็นตน
- ตังจายจากเงินรายได  จํานวน  252,149 บาท
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  317,990 บาท
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และแกไขเพมเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 539,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ก.บ.ท.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยคํานวณจาก
ประมาณการรายรับทุกประเภทตามขอบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปี 

 - ตังจายจากเงินรายได  จํานวน  252,149 บาท
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่ม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แกมอน จํานวน 222,975 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ อบต.แกมอน รอยละ 50 กรณีรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมรวมเงินอุดหนุนสุงกวา 20 ลาน
บาท (9,910 คน : ประชากร ณ 22 กรกฎาคม 2564) คํานวณได
ดังนี้  ประชากร 9,910 คน สปสช.จัดสรรใหคนละ 45 บาท เป็น
เงิน 445,950 บาท  
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,642,480 บาท

งบบุคลากร รวม 9,246,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้ 
1)นายกองคการบริหารสวนตําบล  เดือนละ 20,400.00
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  244,800.00 บาท 
2)รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เดือน
ละ 11,220.00 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280.00
 บาท 
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1)นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750.00
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000.00 บาท
2)รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เดือน
ละ 880.00 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120.00 บาท
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพี่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ดังนี้
1)นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750.00
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000.00 บาท 
2)รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เดือน
ละ 880.00 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120.00 บาท 
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200.000 บาท จํานวน 12 เดือน
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,404,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ดังนี้
1)ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 11,220.00
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640.00 บาท
2)รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 9,180.00
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160.00 บาท 
3)สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 24 คน เดือน
ละ 7,200.00 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,073,600.00
 บาท 
4)เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200.00
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.00 บาท
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,156,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,179,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น ประจําปี จํานวน 10
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1)ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2)ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3)ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
4)ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.)
5)ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
6)ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
7)ตําแหนง นิติกร (ปก./ชก.)
8)ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
9)ตําแหนง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)
10)ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ปง./ชง.)
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 89,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มประจําตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1)คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
2)เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได
รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 12 เดือน
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 473,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําของลูกจาง
ประจํา จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1)ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
2)ตําแหนง นักการ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,071,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 11ตําแหนง 15 อัตรา 12 เดือน ดังนี้
1)ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
2)ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
3)ตําแหนง ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล
4)ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5)ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
6)ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ
7)ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
8)ตําแหนง พนักงานดับเพลิง (2 อัตรา)
9)ตําแหนง พนักงานขับรถ
10)ตําแหนง คนสวน
11)ตําแหนง คนงานทั่วไป (4 อัตรา)
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 174,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 12 เดือน 
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 5,296,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 666,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลแกมอน รายละเอียดดังนี้ เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่น คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คา
ตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คา
ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ง
คราว ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) 2558 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว156 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2560 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมาย
กําหนด
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิก
ตามระเบียบฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 366,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบของทางราชการ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ
. 2561 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรใหกับผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามหลัก
เกณฑ และอัตราการจายตามที่กําหนดไวในระเบียบ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 2,680,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ จํานวน 20,000 บาท

(ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง)  ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาติดตั้งโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวนคาตูสาขา คาเครื่อง
โทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ จํานวน 20,000 บาท

(1) คาวางทอประปาเพื่อใชในราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ จํานวน 50,000 บาท

(1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการได
ใชบริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาจางปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาจางแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อ
ใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่
ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรอง หรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) คาใชจายในพิธีเปิดอาคาร
ตางๆ คาใชจายจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใชจายในการ
ประชุมราชการ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559 และ
หนังสือที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวมแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3446ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง (ยกเวนคาตอบแทนเจา
หนาที่ในการเลือกตั้ง) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่
กฎหมายกําหนด รวมทั้งคาใชจายในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึง
สิทธิ หนาที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น, ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1187 ลงวันที่ 16
 เมษายน 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 130
 ลําดับที่ 1

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรม 
- ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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โครงการคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม” ใหกับผูบริหาร พนักงาน สมาชิกสภาทองถิ่น และ
ผูนําชุมชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาพาหนะ คา
วัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 134
 ลําดับที่ 11

โครงการทองถิ่นโปรงใส หางไกลคอรรัปชั่น (ไมยอม ไมทน ไมเฉย 
รวมพลังคนไมโกง)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการทองถิ่นโปรง
ใส หางไกลคอรรัปชั่น (ไมยอม ไมทน ไมเฉย รวมพลังคนไม
โกง)” สรางจิตสํานึกในการป้องกันและปราบกรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  เชนคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 134
 ลําดับที่ 13
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โครงการฝึกอบรมผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่นพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา พนักงานจางและผูนําชุมชน

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงกรฝึกอบรมผู
บริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจางและผูนําชุมชน” เพื่อพัฒนาองคความรูเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแกผู
บริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคการ
บริหารสวนตําบลแกมอน และผูนําชุมชน เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 200,000.00 บาท ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุน จํานวน 200,000.00 บาท ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 134
 ลําดับที่ 15
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภา
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น” เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 131
 ลําดับที่ 3

โครงการพนักงานดีเดน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการพนักงานดีเดน” 
สําหรับพนักงานสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกมอน และ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลแกมอน เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแกผูมีความอุตสาหะใน
การปฏิบัติหนาที่ตนเป็นที่ประจักษแกบุคคลทั่วไปและเพื่อประชา
สัมพันธใหสาธารณชนไดรับรูและเขาใจบทบาทอํานาจหนาที่ของ
ขาราชการสวนทองถิ่น เชน คาโลประกาศเกียรติคุณ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 132
 ลําดับที่ 3
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับประชาธิปไตย” การจัดฝึกอบรมเพื่อสงเสริมองคความรู
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
พาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0818.2/ว 257 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 131
 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 350,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561

วันที่พิมพ : 16/9/2565  13:24:09 หนา : 24/140



ค่าวัสดุ รวม 1,320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่จําเป็นตองใชในงานสํานัก
งาน ทั้ง 3 ประเภท ไดแก ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง และประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก เกาอี้พลาสติก นาฬิกา พระบรมฉายาลักษณ พระพุทธรูป ตู
ยาสามัญประจําบาน แผงกั้นหองแบบรื้อถอนได (Partition) 
กระดาษ ตลับผงหมึก แผงปิดประกาศ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ผาใบเตนขนาดใหญ ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุหีบหอ พวง
มาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ หมายความรวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561, มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทั้ง 3
 ประเภท ไดแก ประเภทวัสดุคงคน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน ไมโครโฟน โทร
โขง หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม แผงวงจร ฯลฯ หมายความรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0 444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ที่จําเป็นตองใช ทั้ง 3
 ประเภท ไดแก ประเภทวัสดุคงคน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน ถาด แกวน้ํา จาน
รอง กระติกน้ํารอน ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถัง
ขยะ แปรง ไมกวาด กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ หมายความรวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุกอสรางที่จําเป็นตองใช ทั้ง 3
 ประเภท ไดแก ประเภทวัสดุคงคน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน ไม
ตางๆ คอน ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย สวานมือ โถสวม อางลาง
มือ นั่งราน สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อค กระเบื้อง ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัดสุยานพาหนะและขนสงที่จําเป็นตอง
ใช ทั้ง 3 ประเภท ไดแก ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง และประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แม
แรง ล็อคเกียร ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัย  ยางรถยนต ฟิลมกรอง
แสง เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) หมอน้ํา แบตเตอรี่ กระจก
มองขางรถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ หมายความรวมคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่จําเป็นตอง
ใช ทั้ง 3 ประเภท ไดแก วัดสุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แกสหุงตม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ หมายความรวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง สําหรับยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่อง
พนฯ ของ อบต.แกมอน
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุการเกษตร ที่จําเป็นตองใช ทั้ง 3
 ประเภท ไดแก วัดสุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และประเภท
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน สปริงเกอร จอบ
หมุน เครื่องดักแมลง ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว อาหารสัตว พืชและสัตว วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือผา
พลาสติก ฯลฯ หมายความรวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่จําเป็นตอง
ใช ทั้ง 3 ประเภท ไดแก วัดสุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ป้ายประชา
สัมพันธ กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี เมมโมรี่การด ภาพถาย
ดาวเทียว เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ หมายความรวม
คาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเครื่องแตงกายที่จําเป็นตองใช ทั้งวัดสุคง
ทนและวัสดุสิ้นเปลือง  เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน  เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายตางๆ ถุงมือ ถุง
เทา รองเทา เข็มขัดหมวก เสื้อสะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง
รวมถึงชนิดกันไฟ(ไมรวมถังออกซิเจน) ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น 2560 และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเป็นตองใช ทั้ง 3
 ประเภท ไดแก วัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และประเภท
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฮารดดิสกไดรฟ แป้นพิมพ เมนบอรด เมาส  ฯลฯ หมาย
ความรวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่จําเป็นตองใช ทั้ง 3
 ประเภท ไดแก วัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และประเภท
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับ
รถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ หมายความรวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุอื่น ที่จําเป็นตองใช ทั้ง 3
 ประเภท ไดแก วัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และประเภท
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ ฯลฯ  หมายความรวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0 444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 630,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า ในสํานักงาน ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นตน
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา น้ําบาดาล ในสํานักงานในที่
สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี เป็นตน
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท เชน โทรศัพทพื้นฐานในสํานัก
งาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายความรวมถึงคาใช
จายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ เชนคาเชา คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท คา
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณีย คาเชาตูไปรษณียากร  คาธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.02/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1ครั้งตอปี) ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.02/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.02/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติ หรือคาซอมกลาง) เชน เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของ
รถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยน
เครื่องยนตใหม ฯลฯ ใหรวมถึงคาใชจายทีตองชําระพรอมกัน เชน
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561
 มาตรา 20(1) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,802,580 บาท
งบบุคลากร รวม 2,446,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,446,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,574,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1. ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง
2. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
3. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง,ชง)
4. ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง,ชง)
5. ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ (ปง,ชง)
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรจะ
ไดรับตามที่ระเบียบกําหนด
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 758,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 5 อัตราดังนี้
1) ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี (พก.)
2) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (พก.)
3) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (พก.)
4) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
5) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปดังนี้
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 1,338,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 298,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลแกมอน เชนคาตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจรับพัสดุควบคุมงานคาตอบแทนการ
สั่งใช อปพร. อสม. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนคาตอบ
แทนผูแทนชุมชนที่ไดรับการแตงตั้งจาก อบต.ใหเป็นคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมคา
เบี้ยประชุม คาพาหนะของคณะกรรมการ รวมถึงคาสมนาคุณใน
การคัดเลือกพนักงานลูกจางและเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2560 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลลูกจาง พนักงานจางและผูมีสิทธิเบิกตามตาม
ระเบียบ  
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบของทางราชการฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น2548 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3และ 4(พ
.ศ.2562)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

จายเป็นชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลซึ่งมี
สิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาปักเสาพาด
สาย ภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการ เพื่อใหราชการไดใชบริการ
ไฟฟ้า คาจางเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม คาวาง
ทอประปา ภายนอก สถานที่ราชการ เพื่อใหราชการไดใชบริการ
น้ําประปา คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา
เพิ่มเติม คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คา
เครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพท คาใชจายในการ
ดําเนินคดี คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมๆ คาบริการรับใช คาถาย
เอกสาร คาเบี้ยประกันภัย คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

คารับรอง
 เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ
และคาใชจายอื่น ซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคา
รับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจ
งานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนาศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว1 956 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547,  หนังสือที่ มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  และหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พักคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภา ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 
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คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม  ในกรณีที่
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน มิไดเป็นหนวยงานจัดฝึกอบรม
เอง และมีความจําเป็นตองสงเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลแกมอน เขารวมการฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในกาน
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเรื่องภาษี 
อบต.

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการการจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ หลักเกณฑ ขั้นตอน และระยะเวลาการใหบริการรับชําระ
ภาษีประเภทตางๆ รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
ประชาชน ออกใบอนุญาตเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 133 ลําดับที่ 7
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายๆในการดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลแกมอนเชน การออกให
บริการนอกสํานักงานหรือนอกเวลาราชการ การออกหนวยบริการ
ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมในรูปแบบตางๆ
เพื่อใหประชาชนทราบ จัดประชุมชี้แจงใหความรูเกี่ยวกับภาษีแก
ประชาชนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
  มาตรา 17
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 132 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมใหความรูดานการชําระภาษีและคาธรรมเนียมใหกับผู
อยูในขายตองชําระภาษี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการอบรมใหความรูดานการชําระภาษีและคา
ธรรมเนียมใหกับผูอยูในขายตองชําระภาษี
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 133 ลําดับที่ 9
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหใชงานได
ตามปกติที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช
งานปกติ 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆที่จําเป็นตองใชในงาน
สํานักงาน ทั้ง 3 ประเภท ไดแก ประเภทวัสดุคงทน   ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก  เครื่องเย็บกระดาษขนาดเล็ก นาฬิกา พระบรม
ฉายาลักษณ กระดาษ ตลับผงหมึก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ หมายความรวมถึงคาใชจายจายที่ตองชําระ
พรอมกันเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่จําเป็นตอง
ใช ทั้ง 3 ประเภท ไดแก ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง และประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) แบตเตอรี่ กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํา กันชน
รถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง ฯลฯ หมายความรวมคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่จําเป็นตอง
ใช ทั้ง 3 ประเภท ไดแก วัดสุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน กาซ น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ หมายความรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง สําหรับ
ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องพนฯของอบต.แกมอน
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่จําเป็นตองใช ทั้ง 3
 ประเภท ไดแก ประเภทวัสดุคงทน   ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  และวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร เมน
บอรด  ฯลฯ หมายความรวมถึงคาใชจายจายที่ตองชําระพรอมกัน
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไมเขาลักษณะวัสดุตามประเภท
รายจาย เชน ถังขยะ ที่จําเป็นตองใช ทั้ง 3
 ประเภท ไดแก ประเภทวัสดุคงทน   ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  และวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร เมน
บอรด  ฯลฯ หมายความรวมถึงคาใชจายจายที่ตองชําระพรอมกัน
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาดวงตรา
ไปรษณีย  
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ ดวนที่สุด มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561ตั้ง
จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 17,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 17,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 3 ตู ตู
ละ5,900 บาท จัดซื้อตามราคาทองถิ่นตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงานประจําปี ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา156 ลําดับที่ 7
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 600,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการป้องกันและ
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต” 
เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาเชาเต็นท ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 128
 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลแกมอน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลแกมอน” 
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
ประชาสัมพันธฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 2537 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 2562 มาตรา 67(4
) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 2542 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 มาตรา 16(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2561 –
 2565  หนาที่ 8 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน” เป็นการเพิ่มพูนทักษะการ
ปฏิบัติงานรวมถึงทบทวนตามหลักสูตร อปพร. เชนคาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 2537 รวมแกไขเพิ่มเติม มาตรา 67(4) ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2542 รวมแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(29) การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 128
 ลําดับที่ 3
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โครงการอบรมใหความรูประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการอบรมใหความรู
ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายประชาสัมพันธฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 2537 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 2562 มาตรา 67(4
) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 2542 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 มาตรา 16(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 129
 ลําดับที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่จําเป็นตอง
ใช ทั้ง 3 ประเภท ไดแก วัดสุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แกสหุงตม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ หมายความรวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง สําหรับยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องพนฯของ
อบต.แกมอน
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,460,990 บาท

งบบุคลากร รวม 834,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 834,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 610,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและจายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา จํานวน 12
 เดือน ไดแก 
1) ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา 
2) ตําแหนง นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา  
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแก ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ตามที่ระเบียบกําหนด 
จํานวน  1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 182,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา 
ไดแก ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,583,390 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

รายละเอียดดังนี้ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  คาป่วยการ อป
พร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คา
ตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) 2558 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว156 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2560 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบ
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบ 
- ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบ 
- ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการแมบานศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแมบานศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
แกมอน  จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ทั้งนี้ตามที่คณะ
กรรมการพิจารณาคางานและคาตอบแทนกําหนด มีคณะ
กรรมการตรวจการจางและพนักงานที่ไดรับแตงตั้งเป็นผูควบคุม
การทํางาน
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คา
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทํา
เพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชใน
ราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพทคาใช
จายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ และคา
ใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวมแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม  ในกรณีที่
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน มิไดเป็นหนวยงานจัดฝึกอบรม
เอง และมีความจําเป็นตองสงเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลแกมอน เขารวมการฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 2,115,390 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ทั้ง 3
 ประเภท ไดแก ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทวัสดุประกอบและ
อะไหล เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้มเอกสาร ตรา
ยาง กรรไกร เกาอี้พลาสติก ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน  
- ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560,  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทั้ง 3
 ประเภท ไดแก ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทวัสดุประกอบและอะไหล เชน ไมโครโฟน โคม
ไฟ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน  
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,965,390 บาท

วัสดุงานบานงานครัว          ตั้งไว  30,000.00 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ทั้ง 3
 ประเภท ไดแก ประเภท วัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทวัสดุประกอบและอะไหล เชน แกวน้ํา จานรอง ถังขยะ
แบบลอลาก ไมกวาด มุง ผาปู โตะ ชอนสอม โองน้ํา น้ําจืดที่ซื้อ
จากเอกชน ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน  
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุอาหารเสริม(นม)        ตั้งไว 115,000.00บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานแกมอน อัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน จํานวน 60
 คน  จํานวน 115,000.00 บาท
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 114
   ลําดับที่ 5 
วัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.    ตั้ง
ไว 1,820,390.00 บาท  
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนโรงเรียน
สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตําบลแกม
อน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 950
 คน ประกอบดวย 
1.โรงเรียนบานทุงแฝก
2.โรงเรียนบานทุงแจง
3.โรงเรียนมหาราช7
4.โรงเรียนบานรางเฆ
5.โรงเรียนบานวังปลา
6.โรงเรียนบานหนองปากชัฎ
7.โรงเรียนบานพุมวงราษฎรบํารุง
8.โรงเรียนบานพุตะเคียน
9.โรงเรียนบานสันดอน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและอ

วันที่พิมพ : 16/9/2565  13:24:09 หนา : 64/140



งคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา 114
   ลําดับที่ 5

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางทั้ง 3 ประเภท ไดแก ประเภท วัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และประเภทวัสดุประกอบและ
อะไหล เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง โถสวม น้ํามันทาไม สี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ฯลฯ  รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน   
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย ทั้ง 3
 ประเภท ไดแก ประเภท วัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทวัสดุประกอบและอะไหล เชน สําลี และผาพันแผล ยา
และเวชภัณฑแอลกอฮอล น้ํายาตางๆ ถุงมือ หนากากอนามัยฯลฯ
 รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสงคา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน   
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ทั้ง 3 ประเภท
ไดแก ประเภท วัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และประเภท
วัสดุประกอบและอะไหล เชน ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี เม
มโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน 
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ทั้ง 3
 ประเภท ไดแก ประเภท วัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และ
ประเภทวัสดุประกอบและอะไหล เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร แป้น
พิมพ เมาส เมนบอรด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน   
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน ซึ่งอยู
ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี  เป็นตน    
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกม
อน ซึ่งอยู ในความ ดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแกม
อน รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คา
ภาษี เป็นตน  
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย คาบริการ คาภาษี  เป็นตน  
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ รวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 43,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน จํานวน 17,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน  3 ตู โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560,
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 156
 ลําดับที่ 9 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ปีปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 156
 ลําดับที่ 5
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เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ปีปัจจุบัน
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560,
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 156
 ลําดับที่ 5 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,302,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,403,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,403,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 999,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก ครู คศ.1
 ครู คศ.2 ครู คศ.3 และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 3
 อัตรา จํานวน 12 เดือน  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 218,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ครูชํานาญการ ครูชํานาญการ
พิเศษ  จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 186,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 136,800.00 บาท  และ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 49,500.00 บาท  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)
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งบดําเนินงาน รวม 668,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับขาราชการครูผู
ดูแลเด็ก 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)

ค่าใช้สอย รวม 638,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการแขงขันทักษะวิชาการเด็ก
ปฐมวัย โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คารับรอง ผูที่ไดรับเชิญมา
รวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาใชจาย
ในการประกวดหรือแขงขัน คามหรสพ การแสดง และคาใชจาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 115
 ลําดับที่ 8

วันที่พิมพ : 16/9/2565  13:24:09 หนา : 73/140



โครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานแกมอน โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาวัสดุ เครื่อง
เขียน คาอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 114
   ลําดับที่ 6

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรม ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา 136
  ลําดับที่ 1 
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โครงการศึกษานอกสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการศึกษานอกสถานที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานแกมอน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยว
กับการใชและตกแตงสถานที่ คาวัสดุที่ใชในการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่
จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 115
  ลําดับที่ 7

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
เด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาวัสดุ
ที่ใชในการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คา
ยานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 115
  ลําดับที่ 13
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โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว)

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท ตอ
ปี  จํานวน 60 คน 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 116
  ลําดับที่ 15

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 308,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาอาหารกลางวันใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา อัตรามื้อละ 21 บาท ตอคน จํานวน 60
 คน จํานวน 245 วัน 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 114
  ลําดับที่ 1
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานแกมอน

จํานวน 67,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน จํานวน 60
 คน  ดังนี้ 
    - คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท ตอปี  
    - คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท ตอปี
    - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท ตอปี
    - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท ตอปี  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา116
   ลําดับที่ 14

งบเงินอุดหนุน รวม 4,230,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,230,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกีฬานักเรียนภายในตําบลแกมอน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนมหาราช 7  ตามโครงการ
กีฬานักเรียนภายในตําบลแกมอนและกีฬาอําเภอจอมบึง 
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓   
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 114 ลําดับ
ที่ 3
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อุดหนุนโครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนมหาราช 7 ตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติ  
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 125
   ลําดับที่ 2

อุดหนุนโครงการสงเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนตําบลแกมอน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนมหาราช 7 ตามโครงการสง
เสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนตําบลแกมอน  
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 115
   ลําดับที่ 10
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อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตําบลแกมอน จํานวน 3,990,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขตตําบลแกมอน ระดับกอนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา
ปีที่ 6 อัตราคนละ 21 บาท  จํานวน 950 คน จํานวน 200
 วัน   ประกอบดวย
1.โรงเรียนบานทุงแฝก
2.โรงเรียนบานทุงแจง
3.โรงเรียนมหาราช7
4.โรงเรียนบานรางเฆ
5.โรงเรียนบานวังปลา
6.โรงเรียนบานหนองปากชัฎ
7.โรงเรียนบานพุมวงราษฎรบํารุง
8.โรงเรียนบานพุตะเคียน
9.โรงเรียนบานสันดอน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 114
  ลําดับที่ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 144,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไปใหแกอาสาสมัครบริบารทองถิ่น ผูปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผู
สูงอายุที่มีภาะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลแกม
อน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 2318  ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,440,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,440,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ หนูไมจมน้ําแน ถาชวยกันดูแลป้องกัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการหนูไมจมน้ําแน ถา
ชวยกันดูแลป้องกัน” เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 118
 ลําดับที่ 11 
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โครงการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการการแพทยฉุก
เฉิน” เพื่อสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน เป็นคา
 - ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรูผูปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉิน
 - ศึกษาดูงาน
 - คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉินที่
ปฏิบัติงานประจําในเขตปฏิบัติการฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
ตําบลแกมอน เพื่อใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 - คาใชจายในการประชาสัมพันธชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจํา
ตําบล
- ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 116
 ลําดับที่ 3
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โครงการจัดการยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออกแบบผสมผสานโดย
การมีสวนรวมของชุมชนในตําบลแกมอน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการจัดการยุงลาย
พาหะนําโรคไขเลือดออกแบบผสมผสานโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนในตําบลแกมอน” เชน คาสัมมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
วัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 2537 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 120
 ลําดับที่ 17
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โครงการจัดฝึกอบรมผูปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา
ประจําตําบลแกมอน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการจัดฝึกอบรมผู
ปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาประจําตําบลแกมอน” 
เชน คาสัมมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ2561 – 2565) หนาที่ 120
 ลําดับที่ 20
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โครงการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุขภายใน
ตําบลแกมอน

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการการดําเนินงานตาม
แนวพระราชดําริดานสาธารณสุขในตําบลแกมอน เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 119
 ลําดับที่ 16
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โครงการนวัตกรรมผสานพลังเพื่อแกปัญหาผูหญิงทองไมพรอม “ไม
วาจะทองตอหรือยุติการทอง”

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการนวัตกรรมผสาน
พลังเพื่อแกไขปัญหาผูหญิงทองไมพรอม ไมวาจะทองตอหรือยุติ
การทอง” เชน คาสัมมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 119
 ลําดับที่ 15
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โครงการนิทรรศการใหความรูดานสุขภาพ “โชคชะตาหรือจะสูเรา
กําหนด”

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการนิทรรศการให
ความรูดานสุขภาพ “โชคชะตาหรือจะสูเรากําหนด” เชน คา
สัมมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 118
 ลําดับที่ 13

โครงการป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการป้องกันโรคไข
เลือดออก” เชน คาสารเคมีกําจัดยุงสําหรับฉีดพน คาน้ํามัน ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 2537 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 2562 มาตรา 67(3
) ป้องกันและระงับโรคติดตอ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 116
 ลําดับที่ 2
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม/โรคอุบัติซ้ํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการป้องกันและควบ
คุมโรคอุบัติใหม/โรคอุบัติซ้ํา” ในการป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงตอสุขภาพ โดยการพัฒนาองคความรูดานสุขภาวะที่ถูกตอง
ของคนทุกกลุมวัย สงเสริมการเลนกีฬาและออกกําลังกายเพื่อ
เสริมสรางสุขภาวะ สรางระบบรับมือตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติ
ซ้ํา ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขอยางครบวงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทยปฐม
ภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลอยางทั่วถึง และสงเสริมให
ชุมชนเป็นฐานในการสรางสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่  เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 –
 2565 หนาที่ 7  ลําดับที่ 1
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว การ
สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว และดําเนินงานการ
ขับเคลื่อน“โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา” ตามพระปณิธานของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชการี เชน คาวัคซีนและอุปกรณ คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 120
 ลําดับที่ 19
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน” ในการจัดฝึกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน เป็นการสงเสริมการดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 116
  ลําดับที่ 4
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนวัตกรรมเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูป่วยขอเขาเสื่อมดวยภูมิปัญญาทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

โครงการสงเสริมสนับสนุนวัตกรรมเสริมสุขภาพและฟื้นฟู
สมรรถภาพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูป่วยขอเขาเสื่อมดวยภูมิปัญญาทอง
ถิ่น       จํานวน 50,000.00 บาท 
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการสงเสริมสนับสนุน
นวัตกรรมเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ ผูพิการ ผู
ป่วยขอเขาเสื่อม ดวยภูมิปัญญาทองถิ่น” เป็นการพัฒนาองคความ
รูดานสุขภาวะที่ถูกตองของึคนในกลุมเปราะบาง เชน ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูป่วยขอเขาเสื่อม สงเสริมการเลนกีฬาและออกกําลังกาย
เพื่อเสริมสรางสุขภาวะ เชน คาสมนาคุณวิทยาก คาอาหาร คา
วัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 2537 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.  2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไขครั้ง
ที่ 2 
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร ทั้งประเภทวัสดุคงทนและ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน เปลหามคนไข เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บ
เชื้อเพลิง เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข) ยาและเวชภัณฑ เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ ถุงมือ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก
ควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ
โรค(แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ หนังสือดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ หนังสือที่ มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 510,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแกไขปัญหาความเดือดรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการชวยเหลือครอบ
ครัวที่ไดรับความเดือดรอน” ในการใหความชวยเหลือประชาชน
กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย รวมถึงดานการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการใหความชวยเหลือประชาชนที่ไม
สามารถชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไขครั้ง
ที่ 2 
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โครงการชวยเหลือครอบครัวที่ไดรับความเดือดรอน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการชวยเหลือครอบ
ครัวที่ไดรับความเดือดรอน” ในการใหความชวยเหลือประชาชนผู
มีรายไดนอยที่ไดรับความเดือดรอน เพื่อใหสามารถเขาถึงปัจจัย
พื้นฐานในการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขในสังคม 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 1
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โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาส/ผูยากไร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการชวยเหลือผูดอย
โอกาส/ผูยากไร” ในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอย
โอกาส/ผูยากไร ใหสามารถเขาถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต
ไดอยางปกติในสังคม
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 2560 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการใหความชวยเหลือนักเรียน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 2
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โครงการปันยิ้ม สรางสุขผูสูงอายุตามรอยวิถีแหงความพอเพียง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการปันยิ้ม สรางสุขผู
สูงอายุตามรอยวิถีแหงความพอเพียง” ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกศึกษาดูงาน เพื่อสรางเสริม
สุขภาพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไขครั้ง
ที่ 2 
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขต อบต.แกมอน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีในเขต อบต. แกมอน” ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกศึกษาดูงาน เพื่อสงเสริมและพัฒนา
องคความรูในการปฏิบัติงานและเสริมสรางความเขมแข็งของ
บทบาทสตรี เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 6
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โครงการสรางสรรคอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการสรางสรรคอาชีพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแก
ประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของในการสงเสริมประกอบอาชีพเพื่อสราง
รายไดใหแก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูยากไร คนพิการ หรือ
ประชาชนทั่วไป  เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 4
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,819,960 บาท

งบบุคลากร รวม 2,327,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,327,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,470,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินดือนพนักงานสวนตําบล ฯลฯ  จํานวน 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1) ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง
2) ตําแหนงหัวหนาฝ่ายการโยธา
3) ตําแหนงนายชางสํารวจ
4) ตําแหนงนายชางโยธา
5) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 55,000 บาท

บาท  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพนักงานสวนตําบล จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
  - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรได
รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 630,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1) ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
2) ตําแหนงผูชวยชางโยธา
3) ตําแหนงผูชวยชางไฟฟ้า
4) ตําแหนงผูชวยชางสํารวจ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางของพนักงานจาง จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้ 
  - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 2,392,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 392,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจการจาง ควบคุม
งาน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน   ตั้งไว 100,000 บาท 
เพื่อเป็นเงินตอบคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจการจาง ควบ
คุมงาน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น, หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
 - เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ ตั้งไว 100,000 บาท 
เพื่อจาย เป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางและผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาบาน จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบของทางราชการฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่ง
มีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สรางอยางใดอยางหนึ่ง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับ
จาง เชน  คาถายเอกสาร,  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล, คาระวาง
รถบรรทุก,  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ, คารับรองแบบ,  คาใชจายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา,  คาโฆษณาเผยแพร ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ และคา
ใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภา ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวมแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม  ในกรณีที่
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน มิไดเป็นหนวยงานจัดฝึกอบรม
เอง และมีความจําเป็นตองสงเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลแกมอน เขารวมการฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบงบประมาณรายจายประจําปี 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,050,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 50,000 บาท
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,000,000 บาท
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ แฟ้ม ฯลฯ
 ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม
คงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอ
หนวยหรือ ตอชุดไมเกิน 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน ฟิวส หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ โคมไฟ ลําโพง ไมโครโฟน เครื่องตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ไฟฉายสปอรตไลท  ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิมหรือสิ่ง
ของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุกอ
สราง เชน อิฐ หิน ปูน  ทราย จอบ เสียม เลื่อย ไม สี ตะปู ยาง
มะตอย และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคง
ทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท รวม
ถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นตน
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ไขควง หมอน้ํารถยนต ฟิลม
กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม
หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอชุด
ไมเกิน 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
ขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องจักร ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุดไมเกิน 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมรี่การด ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม
หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีคาตอหนวย หรือตอชุด
ไมเกิน  5,000 บาท  รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ สายเคเบิล เมนบอรด เม
มโมรี่ซิม เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ ซึ่งโดยสภาพเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิมหรือ
สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  (5411800) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติ หรือคาซอมกลาง) เชน เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของ
รถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยน
เครื่องยนตใหม ฯลฯ ใหรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 192,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดพิมพวารสารสิ่งพิมพเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนิน
งานของอบต.แกมอน

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการจัดพิมพวารสารสิ่ง
พิมพเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานของอบต. แกมอน” 
เป็นการสรางการรับรูสูชุมชนในระดับพื้นที่ โดยการเผยแพรขอมูล
ขาวสารผานชองทางตางๆ เพื่อสรางการรับรูสูประชาชนโดย
ตรง เชน คาจางผลิตวารสารประชาสัมพันธการดําเนินงานที่ผาน
มา และแผนงานที่จะดําเนินงานในอนาคตของหนวยงาน ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 2546 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2562
 มาตรา 20 เพื่อใหการปฏิบัติราชการในสวนราชการเป็นไปอยาง
มีประสิทธิภาพใหสวนราชการกําหนดเป้าหมาย แผนการทํา
งาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการและงบประมาณที่
จะตองใชในแตละงานหรือโครงการและตองเผยแพรใหขาราชการ
และประชาชนทราบทั่วกันดวย
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไขครั้ง
ที่ 2 

งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการเพมประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางสําหรับ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนและการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายโครงการเพมประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางสําหรับ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนและการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นฯ (ตามหนังสือเทศบาลตําบลจอมบึง ที่ รบ 52501/ว 646 ลง
วันที่ 25 มิถุนายน 2564) เพื่อรวบรวมและแจงเวียน
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ชวยเหลือประชาชนทั้งดานสาธารณภัย การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โรคติดตอ หรือโรคระบาดในทองถิ่น เผยแพรขอมูล
ขาวสารหลักเกณฑ และวิธีการในการชวยเหลือประชาชน ใหคํา
ปรึกษาหรือแนะนําหลักเกณฑและวิธีการในการขอรับความชวย
เหลือในดานตางๆ ใหกับประชาชนที่มาติดตอ รวบรวมขอมูล
ปัญหาความตองการของประชาชน และแจงองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเป็นขอมูลพิจารณาใหความชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ หรือประสานหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการให
ความชวยเหลือประชาชน และรวบรวมขอมูลการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกเรื่องเชื่อมตอกับ
จังหวัดและสวนกลาง เพื่อประโยชนในการวางแผนการชวยเหลือ
ประชาชนในภาพรวมและเป็นการเพิ่มชองทางในการอํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนสามารถยื่นขอรับความชวยเหลือ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว516 ลงวันที่ 22
 กุมภาพันธ 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565
 ) หนาที่ 124 ลําดับที่ 3  และแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ครั้งที่ 3/2564 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 670,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการกีฬาตานยาเสพ
ติด” เป็นกิจกรรมการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด ทั้งใน
สวนที่ดําเนินการเองหรืออุดหนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนิน
การในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดในเด็กและยาวชนนอกสถานศึกษา การจัดอบรม จัด
กิจกรรมรณรงค ฯลฯ  เชน คาชุดกีฬา คากรรมการตัดสิน คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 129
 ลําดับที่ 2
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โครงการจัดประชาคมระดับหมูบาน/ระดับตําบล เพื่อจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการจัดประชาคมระดับ
หมูบาน/ระดับตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น” ในการสง
เสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมที่สนับสนุน การ
จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน การขับ
เคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น ใหครอบคลุมทั่วพื้นที่ตําบลแกมอน เชน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหารวาง ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 130
 ลําดับที่ 4
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหา
กษัตริย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย”   เพื่อสราง
ความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ ในการจัดกิจกรรม
อันเป็นการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อัน
เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนยรวมแหงความเป็นชาติและความ
สามัคคีของคนในชาติ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณ คาจางจัดนิทรรศการ ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 142
 ลําดับที่ 3
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.)” ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม ใหแกอาสาสมัครทองถิ่นพิทักษโลก หรือกลุม
ประชาชน เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครทองถิ่น
พิทักษโลก พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 139
 ลําดับที่ 6
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โครงการยกยองเชิดชูบุคคลตนแบบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการยกยองเชิดชู
บุคคลตนแบบ” ในการสรางและสงเสริมใหบุคคลภายนอกและ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรม
จริยธรรมไดรับการยกชองเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นตนแบบให
ประชาชนทั่วไปยึดถือปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เชน คาโลประกาศ
เกียรติคุณ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น 2542 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) หนาที่ 142
 ลําดับที่ 4
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โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการวันทองถิ่นไทย” 
เชน คาอาหาร คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
แหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและเพื่อให
ประชาชนไดเห็นถึงความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่นอัน
เป็นรากฐานสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน
-เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 142
 ลําดับที่ 1
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  “ฐานรากแหงความยั่งยืน” จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง “ฐานรากแหงความยั่งยืน” ในการจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และ
ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกศึกษาดูงาน เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาพาหนะ คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่องถิ่น 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 125
 ลําดับที่ 6
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โครงการสงเสริมการลด ละ เลิก การใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  “โครงการสงเสริมการ
ลด ละ เลิก การใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร” ในการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกศึกษาดูงาน เพื่อควบ
ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่องถิ่น 2557
 และหนังสือ ที่ มท 0816.3/ว1730 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 139
 ลําดับที่ 4
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โครงการอบรมใหความรูเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน (หลัก 3 
Rs)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการอบรมใหความรู
เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน (หลัก 3 Rs)” ในการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกศึกษาดูงาน เป็น
กิจกรรมใหความรูแกเจาหนาที่ คณะผูบริหาร นักเรียน ประชาชน
ทั่วไป ฯลฯ ใหรูจักการใชวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อควบ
ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) หนาที่ 138
 ลําดับที่ 3
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันลอย
กระทง โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและรื้อ
ถอน คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตงจัด
สถานที่ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชา
สัมพันธงาน และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 144
  ลําดับที่ 9
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการวันเด็กแหงชาติสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
รับรอง ผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล คา
ใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ของ คาใชจายในการประกวด หรือแขงขัน คามหรสพ การ
แสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น    
- เป็นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 144
   ลําดับที่ 10
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โครงการวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันสงกรานตและวันผู
สูงอายุ โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คารับรอง คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาจางเหมาทําความ
สะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คาจางเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ของ ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)   หนา 144
   ลําดับที่ 8
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โครงการสงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่นโดย
มีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตง
สถานที่ คาวัสดุที่ใชในการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 144
   ลําดับที่ 6
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โครงการสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอม
บึง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสักการะพระบรมรูป
รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คารับรอง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ในการจัดงาน คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  หนา 143
   ลําดับที่ 4

โครงการแหเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแหเทียนพรรษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานแกมอน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายใน
การตกแตง จัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาป้ายประชา
สัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และ  นันทนาการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา 144
  ลําดับที่ 7
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 4,611,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สรางอยางใดอยางหนึ่ง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับ
จาง เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ, คารับรองแบบ,  กรณี
ราชการสวนทองถิ่นไมมีหนวยงานออกแบบควบคุมงานกอสราง
หรือมีแตไมสามารถออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางเองไดโดย
จายไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราคาจางผูใหบริการงาน
จางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ตามกระทรวงกําหนดอัตรา
คาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ
.2560
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งบลงทุน รวม 4,511,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,511,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 เสนซอยจรัญ
สนิทวงศ

จํานวน 877,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 เสนซอย
จรัญสนิทวงศ  ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว  440.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา  1,320.00   ตารางเมตร  (ตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท กําหนด) พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธโครงการแลว
เสร็จ จํานวน 1 ป้าย 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561–2565 หนา 72
 ลําดับที่ 18
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2) โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลตติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) สายซอยบานนายบุญนํา ติดยงค หมูที่ 4

จํานวน 1,916,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลตติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายซอยบานนายบุญนํา ติด
ยงค หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว   635.00  เมตร   หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา  2,540.00  ตารางเมตร  (ตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท กําหน พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธระหวางดําเนิน
การ จํานวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธโครงการแลว
เสร็จ จํานวน 1 ป้าย 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561–2565 หนา 78
 ลําดับที่ 10 
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3) โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟัลตติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete)  สายซอยบานนายบุญโปรด รักพวง หมูที่ 9 บานสันดอน 
เชื่อมตอ หมูที่ 13 บานทาลาบ

จํานวน 1,462,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยางแอสฟัลตติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  สายซอยบานนายบุญโปรด รัก
พวง หมูที่ 9 บานสันดอน เชื่อมตอ หมูที่ 13 บานทาลาบ ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว   400.00
  เมตร   หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา  2,000.00  ตารางเมตร  (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท กําหนด) พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธระหวางดําเนิน
การ จํานวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธโครงการแลว
เสร็จ จํานวน 1 ป้าย 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561–2565 หนา 94
 ลําดับที่ 20 
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4) โครงการกอสรางทางเดินเชื่อมตออาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
แกมอน

จํานวน 256,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางทางเดินเชื่อมตออาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานแกมอน  (ตามแบบอบต.แกมอน กําหนด) พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ป้ายและป้ายประชา
สัมพันธโครงการแลวเสร็จ จํานวน 1 ป้าย 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561–2565 หนา 136
 ลําดับที่ 8 
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการคลองสวยน้ําใส” 
ในการคุมครอง ดูแล บํารุงรักษาแหลงน้ํา เชน  คาน้ํามันสําหรับ
เครื่องจักรกล คาวัสดุอุปกรณตางๆ ป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ ฯลฯ เพื่อรวมกันอนุรักษทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไขครั้ง
ที่ 2 
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โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ในการสงเสริมและ
สนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชนคาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไขครั้ง
ที่ 2
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โครงการรักษน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการรักษน้ํา รัก
ป่า รักษาแผนดิน” ในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรน้ําและ
ป่า และสรางจิตสํานึกในการคุมครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน วัสดุอุปกรณตางๆ คาประชา
สัมพันธโครงการ ฯลฯ 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไขครั้ง
ที่ 2

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน” เชนคาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไขครั้ง
ที่ 2 
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 870,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
 - ตําแหนงพนักงานจดมาตรวัดน้ํา
 - ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งาน
กิจการประปา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มของพนักงาน จาง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 
12 เดือน  ดังนี้ 
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งาน
กิจการประปา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ 
 - ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งาน
กิจการประปา
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
          - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุกอ
สราง เชน อิฐ หิน ปูน  ทราย จอบ เสียม เลื่อย ไม สี ตะปู ยาง
มะตอย และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคง
ทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท รวม
ถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นตน
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งาน
กิจการประปา
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุอื่นๆ เพื่อใชในการดําเนินการผลิตน้ํา
ประปาหมูบาน หมูที่ 7 บานพุมวง ตําบลแกมอน 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งาน
กิจการประปา
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของกิจกรรมประปาหมูบาน หมูที่ 7 บานพุ
มวง ตําบลแกมอน 
- ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งาน
กิจการประปา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  (5411800) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหใชงานได
ตามปกติ 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561
 มาตรา 20(1) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (5421100) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อใหใชงานไดตาม
ปกติ เชน การปรับปรุงระบบระบายน้ํา, ระบบไฟฟ้า  การปรับ
ปรุงสะพาน การปรับปรุงฝาย การปรับปรุงบอบาดาล การปรับ
ปรุงแหลงน้ําสาธารณะ การขุดลอกคลอง การปรับปรุง
อาคาร เชน บิวทอิน (Built – in), กั้นหองที่มีสภาพมั่นคง ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561
 มาตรา 20(1) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

221,911

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 88,765

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,511,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,730,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 570,139

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

539,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.แก้มอ้น

222,975

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

221,911

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 88,765

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,511,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,730,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 570,139

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

539,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.แก้มอ้น

222,975

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,404,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,754,640 1,609,000 1,470,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

89,400 55,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 72,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 473,880

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,829,920 368,300 630,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

246,000 100,000

เงินวิทยฐานะ 218,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

250,000 50,000 144,000 200,000

คาเบี้ยประชุม 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

100,000 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,404,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

7,834,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

144,400

เงินประจําตําแหนง 324,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 473,880

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 3,936,220

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 358,000

เงินวิทยฐานะ 218,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

644,000

คาเบี้ยประชุม 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

140,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 474,000 36,000 162,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

120,000 52,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 250,000 50,000

คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ

20,000

คาติดตั้งโทรศัพท์ 10,000

คาติดตั้งประปาเพื่อใช้
ในราชการ

20,000

คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ

50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

170,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000 30,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 672,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

182,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000

คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ

20,000

คาติดตั้งโทรศัพท์ 10,000

คาติดตั้งประปาเพื่อใช้
ในราชการ

20,000

คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ

50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

170,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

230,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 1,000,000

คาลงทะเบียนในการเข้า
รับการฝึกอบรม

150,000 70,000 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

200,000

โครงการคุณธรรมและ
จริยธรรม

50,000

โครงการจัดทําสื่อสิ่ง
พิมพ์เพื่อเผยแพรความรู้
ความเข้าใจเรื่องภาษี 
อบต.

20,000

โครงการท้องถิ่นโปรงใส 
หางไกลคอร์รัปชั่น (ไม
ยอม ไมทน ไมเฉย รวม
พลังคนไมโกง)

50,000

โครงการฝึกอบรมผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่นพนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้างและผู้นําชุมชน

400,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 1,000,000

คาลงทะเบียนในการเข้า
รับการฝึกอบรม

270,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

200,000

โครงการคุณธรรมและ
จริยธรรม

50,000

โครงการจัดทําสื่อสิ่ง
พิมพ์เพื่อเผยแพรความรู้
ความเข้าใจเรื่องภาษี 
อบต.

20,000

โครงการท้องถิ่นโปรงใส 
หางไกลคอร์รัปชั่น (ไม
ยอม ไมทน ไมเฉย รวม
พลังคนไมโกง)

50,000

โครงการฝึกอบรมผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่นพนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้างและผู้นําชุมชน

400,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพนักงานดีเดน 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

100,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการชําระภาษีและ
คาธรรมเนียมให้กับผู้อยู
ในขายต้องชําระภาษี

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 400,000 50,000 1,050,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต์

100,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลแก้ม
อ้น

100,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพนักงานดีเดน 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

100,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการชําระภาษีและ
คาธรรมเนียมให้กับผู้อยู
ในขายต้องชําระภาษี

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 1,600,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต์

100,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลแก้ม
อ้น

100,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

คาจ้างเหมาบริการแม
บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแก้มอ้น

80,000

โครงการแขงขันทักษะ
วิชาการเด็กปฐมวัย

50,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

50,000

โครงการศึกษานอก
สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

40,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
เด็กปฐมวัย

10,000

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว)

102,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

คาจ้างเหมาบริการแม
บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแก้มอ้น

80,000

โครงการแขงขันทักษะ
วิชาการเด็กปฐมวัย

50,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

50,000

โครงการศึกษานอก
สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

40,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
เด็กปฐมวัย

10,000

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว)

102,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา
(อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

308,700

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแก้มอ้น

67,800

โครงการ หนูไมจมน้ํา
แน ถ้าชวยกันดูแล
ป้องกัน

20,000

โครงการการแพทย์ฉุก
เฉิน

400,000

โครงการจัดการยุงลาย
พาหะนําโรคไข้เลือด
ออกแบบผสมผสานโดย
การมีสวนรวมของชุมชน
ในตําบลแก้มอ้น

40,000

โครงการจัดฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจําตําบลแก้มอ้น

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา
(อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

308,700

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแก้มอ้น

67,800

โครงการ หนูไมจมน้ํา
แน ถ้าชวยกันดูแล
ป้องกัน

20,000

โครงการการแพทย์ฉุก
เฉิน

400,000

โครงการจัดการยุงลาย
พาหะนําโรคไข้เลือด
ออกแบบผสมผสานโดย
การมีสวนรวมของชุมชน
ในตําบลแก้มอ้น

40,000

โครงการจัดฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจําตําบลแก้มอ้น

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินงานตาม
แนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขภายใน
ตําบลแก้มอ้น

300,000

โครงการนวัตกรรม
ผสานพลังเพื่อแก้ปัญหา
ผู้หญิงท้องไมพร้อม “ไม
วาจะท้องตอหรือยุติการ
ท้อง”

40,000

โครงการนิทรรศการให้
ความรู้ด้านสุขภาพ “
โชคชะตาหรือจะสู้เรา
กําหนด”

40,000

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคอุบัติ
ใหม/โรคอุบัติซ้ํา

100,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนวัตกรรมเสริม
สุขภาพและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยข้อเขาเสื่อม
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินงานตาม
แนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขภายใน
ตําบลแก้มอ้น

300,000

โครงการนวัตกรรม
ผสานพลังเพื่อแก้ปัญหา
ผู้หญิงท้องไมพร้อม “ไม
วาจะท้องตอหรือยุติการ
ท้อง”

40,000

โครงการนิทรรศการให้
ความรู้ด้านสุขภาพ “
โชคชะตาหรือจะสู้เรา
กําหนด”

40,000

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคอุบัติ
ใหม/โรคอุบัติซ้ํา

100,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนวัตกรรมเสริม
สุขภาพและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยข้อเขาเสื่อม
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

300,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

50,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและปรับ
ปรุงคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน

100,000

โครงการชวยเหลือ
ครอบครัวที่ได้รับความ
เดือดร้อน

60,000

โครงการชวยเหลือผู้
ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้

50,000

โครงการปันยิ้ม สร้างสุข
ผู้สูงอายุตามรอยวิถีแหง
ความพอเพียง

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในเขต อบ
ต.แก้มอ้น

100,000

โครงการสร้างสรรค์
อาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

100,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:24:22 หน้า : 17/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

300,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

50,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและปรับ
ปรุงคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน

100,000

โครงการชวยเหลือ
ครอบครัวที่ได้รับความ
เดือดร้อน

60,000

โครงการชวยเหลือผู้
ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้

50,000

โครงการปันยิ้ม สร้างสุข
ผู้สูงอายุตามรอยวิถีแหง
ความพอเพียง

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในเขต อบ
ต.แก้มอ้น

100,000

โครงการสร้างสรรค์
อาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

100,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:24:22 หน้า : 18/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหได้มาซึ่ง
บริการ

150,000

โครงการกีฬาต้านยา
เสพติด

150,000

โครงการจัดประชาคม
ระดับหมูบ้าน/ระดับ
ตําบล เพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

100,000

โครงการจัดพิมพ์
วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร
ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของอบต
.แก้มอ้น

170,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติโดย
เฉพาะสถาบันพระมหา
กษัตริย์

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

50,000

โครงการยกยองเชิดชู
บุคคลต้นแบบ

20,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 50,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:24:22 หน้า : 19/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหได้มาซึ่ง
บริการ

150,000

โครงการกีฬาต้านยา
เสพติด

150,000

โครงการจัดประชาคม
ระดับหมูบ้าน/ระดับ
ตําบล เพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

100,000

โครงการจัดพิมพ์
วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร
ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของอบต
.แก้มอ้น

170,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติโดย
เฉพาะสถาบันพระมหา
กษัตริย์

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

50,000

โครงการยกยองเชิดชู
บุคคลต้นแบบ

20,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง  “ฐานรากแหง
ความยั่งยืน”

100,000

โครงการสงเสริมการลด 
ละ เลิก การใช้ภาชนะ
โฟมบรรจุอาหาร

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการจัดการขยะใน
ครัวเรือน (หลัก 3 Rs)

50,000

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

โครงการวันเด็กแหงชาติ

โครงการวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

โครงการสงเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการสักการะพระ
บรมรูปรัชกาลที่ 5 สืบ
สานประเพณีของดีจอม
บึง

โครงการแหเทียน
พรรษา

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง  “ฐานรากแหง
ความยั่งยืน”

100,000

โครงการสงเสริมการลด 
ละ เลิก การใช้ภาชนะ
โฟมบรรจุอาหาร

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการจัดการขยะใน
ครัวเรือน (หลัก 3 Rs)

50,000

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

100,000 100,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 50,000 50,000

โครงการวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

100,000 100,000

โครงการสงเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000 20,000

โครงการสักการะพระ
บรมรูปรัชกาลที่ 5 สืบ
สานประเพณีของดีจอม
บึง

50,000 50,000

โครงการแหเทียน
พรรษา

10,000 10,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการคลองสวยน้ําใส

โครงการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

โครงการรักษ์น้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 280,000 60,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 10,000 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 1,965,390

วัสดุกอสร้าง 30,000 10,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 280,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 380,000 150,000 200,000

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 10,000 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 50,000 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุอื่น 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการคลองสวยน้ําใส 100,000 100,000

โครงการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

30,000 30,000

โครงการรักษ์น้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน

50,000 50,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน

100,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 390,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 260,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,065,390

วัสดุกอสร้าง 30,000 170,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 330,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 730,000

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุอื่น 70,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 250,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 450,000 30,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 50,000 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 170,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 10,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บาน

17,700

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จํานวน

17,700

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

17,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 8,900

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:24:22 หน้า : 25/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

260,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000 730,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 60,000

คาบริการโทรศัพท์ 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 170,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บาน

17,700

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จํานวน

17,700

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

17,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 8,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์  
(5411800)

100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1) โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 เส้นซอยจรัญ
สนิทวงศ์

2) โครงการกอสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
สายซอยบ้านนายบุญนํา 
ติดยงค์ หมูที่ 4

3) โครงการกอสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete)  สายซอย
บ้านนายบุญโปรด รัก
พวง หมูที่ 9 บ้าน
สันดอน เชื่อมตอ หมูที่ 
13 บ้านทาลาบ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์  
(5411800)

100,000 200,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1) โครงการกอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 เส้นซอยจรัญ
สนิทวงศ์

877,000 877,000

2) โครงการกอสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
สายซอยบ้านนายบุญนํา 
ติดยงค์ หมูที่ 4

1,916,000 1,916,000

3) โครงการกอสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete)  สายซอย
บ้านนายบุญโปรด รัก
พวง หมูที่ 9 บ้าน
สันดอน เชื่อมตอ หมูที่ 
13 บ้านทาลาบ

1,462,000 1,462,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

4) โครงการกอสร้างทาง
เดินเชื่อมตออาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ม
อ้น

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง (5421100)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกีฬา
นักเรียนภายในตําบล
แก้มอ้น

100,000

อุดหนุนโครงการวันเด็ก
แหงชาติ

90,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมวินัยนักเรียนใน
โรงเรียนตําบลแก้มอ้น

50,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตตําบล
แก้มอ้น

3,990,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:24:22 หน้า : 29/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

4) โครงการกอสร้างทาง
เดินเชื่อมตออาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ม
อ้น

256,000 256,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง (5421100)

200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกีฬา
นักเรียนภายในตําบล
แก้มอ้น

100,000

อุดหนุนโครงการวันเด็ก
แหงชาติ

90,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมวินัยนักเรียนใน
โรงเรียนตําบลแก้มอ้น

50,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตตําบล
แก้มอ้น

3,990,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:24:22 หน้า : 30/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารสถานที่กลาง
สําหรับศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นฯ

22,000

รวม 19,974,790 18,445,060 600,000 9,763,190 1,884,000 510,000 4,819,960 862,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:24:22 หน้า : 31/32



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารสถานที่กลาง
สําหรับศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นฯ

22,000

รวม 330,000 4,611,000 280,000 870,000 62,950,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:24:22 หน้า : 32/32


