
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน
เขต/อําเภอ จอมบึง    จังหวัดราชบุรี
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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. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลแกมอน
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแกมอน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแกมอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลแกมอน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 89,037,867.14 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 111,281,454.22 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 29,740,160.52 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. 2565 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 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. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร -38,042.14 283,000.00 1,123,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

12,078.00 76,000.00 84,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 322,975.52 400,000.00 400,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

183,002.00 150,000.00 200,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 85,070.00 41,000.00 41,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 565,083.38 950,000.00 1,848,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 25,237,741.52 26,000,000.00 26,460,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25,237,741.52 26,000,000.00 26,460,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 31,661,704.64 36,000,000.00 35,692,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

31,661,704.64 36,000,000.00 35,692,000.00

รวม 57,464,529.54 62,950,000.00 64,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 18,067,492.50 19,974,790.00 20,225,212.00

งบบุคลากร 13,376,784.48 16,379,020.00 18,337,668.00

งบดําเนินงาน 6,669,659.78 17,271,890.00 15,070,320.00

งบลงทุน 2,169,403.07 5,072,300.00 4,784,800.00

งบเงินอุดหนุน 3,766,641.01 4,252,000.00 5,582,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 44,049,980.84 62,950,000.00 64,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลแก้มอ้น

อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลแก้มอ้น
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,160,848

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,593,260

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,722,720

แผนงานสาธารณสุข 1,460,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,250,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 422,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 340,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,775,960

แผนงานการเกษตร 180,000

แผนงานการพาณิชย 870,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,225,212

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 64,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน
อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 20,225,212 20,225,212
    งบกลาง 20,225,212 20,225,212

หนา : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,472,508 632,160 2,855,360 355,320 11,315,348
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,208,120 0 0 0 2,208,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,264,388 632,160 2,855,360 355,320 9,107,228

งบดําเนินงาน 3,305,000 309,000 1,089,500 0 4,703,500
    คาตอบแทน 280,000 105,000 218,000 0 603,000

    คาใชสอย 1,740,000 204,000 471,500 0 2,415,500

    คาวัสดุ 775,000 0 250,000 0 1,025,000

    คาสาธารณูปโภค 510,000 0 150,000 0 660,000

งบลงทุน 122,000 0 20,000 0 142,000
    คาครุภัณฑ 122,000 0 20,000 0 142,000

รวม 10,899,508 941,160 3,964,860 355,320 16,160,848

หนา : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 1,363,260 1,363,260
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,363,260 1,363,260

งบดําเนินงาน 1,130,000 1,130,000
    คาตอบแทน 130,000 130,000

    คาใชสอย 660,000 660,000

    คาวัสดุ 340,000 340,000

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

รวม 2,593,260 2,593,260

หนา : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 880,000 1,553,100 2,433,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 880,000 1,553,100 2,433,100

งบดําเนินงาน 836,000 2,716,820 3,552,820
    คาตอบแทน 128,000 20,000 148,000

    คาใชสอย 488,000 760,820 1,248,820

    คาวัสดุ 150,000 1,936,000 2,086,000

    คาสาธารณูปโภค 70,000 0 70,000

งบลงทุน 176,800 0 176,800
    คาครุภัณฑ 176,800 0 176,800

งบเงินอุดหนุน 0 5,560,000 5,560,000
    เงินอุดหนุน 0 5,560,000 5,560,000

รวม 1,892,800 9,829,920 11,722,720

หนา : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 240,000 0 240,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 0 240,000

งบดําเนินงาน 20,000 1,200,000 1,220,000
    คาตอบแทน 20,000 0 20,000

    คาใชสอย 0 950,000 950,000

    คาวัสดุ 0 250,000 250,000

รวม 260,000 1,200,000 1,460,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 588,000 0 588,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 588,000 0 588,000

งบดําเนินงาน 212,000 450,000 662,000
    คาตอบแทน 108,000 0 108,000

    คาใชสอย 104,000 450,000 554,000

รวม 800,000 450,000 1,250,000

หนา : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 400,000 400,000
    คาใชสอย 400,000 400,000

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

รวม 422,000 422,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 340,000 340,000
    คาใชสอย 340,000 340,000

รวม 340,000 340,000

หนา : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,277,960 0 2,277,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,277,960 0 2,277,960

งบดําเนินงาน 2,182,000 50,000 2,232,000
    คาตอบแทน 292,000 0 292,000

    คาใชสอย 1,530,000 50,000 1,580,000

    คาวัสดุ 360,000 0 360,000

งบลงทุน 100,000 4,166,000 4,266,000
    คาครุภัณฑ 100,000 0 100,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 4,166,000 4,166,000

รวม 4,559,960 4,216,000 8,775,960

หนา : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 180,000 180,000
    คาใชสอย 180,000 180,000

รวม 180,000 180,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

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

งบดําเนินงาน 650,000 650,000
    คาใชสอย 300,000 300,000

    คาวัสดุ 150,000 150,000

    คาสาธารณูปโภค 200,000 200,000

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

รวม 870,000 870,000

หนา : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,160,848

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,593,260

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,722,720

แผนงานสาธารณสุข 1,460,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,250,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 422,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 340,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,775,960

แผนงานการเกษตร 180,000

แผนงานการพาณิชย์ 870,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,225,212

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 64,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา มาตรา 46 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลแก้มอ้น 
และโดยอนุมัติของนายอําเภอจอมบึง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 64,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 64,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

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)..................................................

(นายสรวุฒิ  มาประดิษฐ์กุล)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลแก้มอ้น

อนุมัติ

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

(...............................................)

ตําแหนง นายอําเภอจอมบึง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน

อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 174.00 902.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 49,217.98 10,766.33 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 57,083.27 -98,538.47 200,000.00 400.00 % 1,000,000.00
     ภาษีป้าย 19,735.00 47,288.00 30,000.00 133.33 % 70,000.00
     อากรการฆาสัตว 0.00 1,540.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 126,210.25 -38,042.14 283,000.00 1,123,000.00
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 1,886.00 1,585.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 270.00 490.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 3,940.00 6,077.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาปรับการผิดสัญญา 258,896.00 900.00 62,000.00 0.00 % 62,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

21,500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

12,800.00 500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 1,580.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 2,526.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 300,872.00 12,078.00 76,000.00 84,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 495,711.61 322,975.52 400,000.00 0.00 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 495,711.61 322,975.52 400,000.00 400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 179,084.00 183,002.00 150,000.00 33.33 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 179,084.00 183,002.00 150,000.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 6,510.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 63,200.00 44,600.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 220.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 20,530.00 33,740.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 83,730.00 85,070.00 41,000.00 41,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 749,457.98 713,425.61 800,000.00 0.00 % 800,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,618,718.02 10,977,875.85 10,500,000.00 4.76 % 11,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,984,129.52 5,159,935.76 6,000,000.00 0.00 % 6,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 237,663.97 217,097.74 300,000.00 -16.67 % 250,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,395,217.60 7,855,151.69 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 114,906.11 105,205.93 100,000.00 50.00 % 150,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 65,581.95 43,324.81 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

163,745.00 160,287.00 240,000.00 -16.67 % 200,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 5,965.60 5,437.13 10,000.00 0.00 % 10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,335,385.75 25,237,741.52 26,000,000.00 26,460,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 30,274,447.00 31,661,704.64 36,000,000.00 -0.86 % 35,692,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 30,274,447.00 31,661,704.64 36,000,000.00 35,692,000.00
รวมทุกหมวด 54,795,440.61 57,464,529.54 62,950,000.00 64,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน

อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 64,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,123,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 50,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 1,000,000 บาท

- ประมาณการโดยพิจารณาจากขอมูลที่ไดจากการสํารวจจริงใน
สวนของจํานวนผูมีหนาที่เสียภาษี ผูตองชําระภาษี และลักษณะ
การใชประโยชน

ภาษีป้าย จํานวน 70,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

อากรการฆาสัตว จํานวน 2,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 84,000 บาท
คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 62,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 5,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

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

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 200,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 200,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

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

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,460,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 800,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,000,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

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

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,000,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 150,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 200,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 35,692,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 35,692,000 บาท

- ประมาณการใกลเคียงกับยอดวงเงินรวมที่ไดรับจัดสรรในปงบ
ประมาณ 2565
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 133,070 109,628 221,911 -19.3 % 179,075

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,400 6,400 88,765 -19.3 % 71,630

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,357,300 11,772,100 13,511,600 2.87 % 13,900,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,770,400 4,111,200 4,730,400 0.41 % 4,750,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 44,000 90,000 -5.56 % 85,000

เงินสํารองจาย 242,702 1,263,156.5 570,139 -19.79 % 457,319

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 539,000 3.9 % 560,000

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

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารสวนตําบลแก้มอ้น

221,153 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลแก้มอ้น
อําเภอจอมบึง    จังหวัดราชบุรี
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สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต
.แก้มอ้น

0 0 0 100 % 222,188

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต
.แก้มอ้น

0 0 222,975 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

256,820 539,000 0 0 % 0

รวมงบกลาง 16,047,845 18,067,492.5 19,974,790 20,225,212
รวมงบกลาง 16,047,845 18,067,492.5 19,974,790 20,225,212
รวมงบกลาง 16,047,845 18,067,492.5 19,974,790 20,225,212

รวมแผนงานงบกลาง 16,047,845 18,067,492.5 19,974,790 20,225,212
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 434,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

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

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

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:30 หน้า : 2/60



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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,321,651 2,235,483 1,304,800 16.75 % 1,523,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,006,371 2,920,203 1,909,520 2,208,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,938,397.42 2,935,275.48 2,579,760 -13.18 % 2,239,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

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

เงินประจําตําแหนง 168,000 157,500 168,000 0 % 168,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 417,840 440,160 473,880 10 % 521,268

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,656,978 1,810,060 2,071,920 0 % 2,071,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 106,546 125,955 174,000 0 % 174,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,377,161.42 5,558,350.48 5,556,960 5,264,388
รวมงบบุคลากร 8,383,532.42 8,478,553.48 7,466,480 7,472,508

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

16,800 27,060 680,000 -92.65 % 50,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 20,000 -50 % 10,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 11,910 50,000 -40 % 30,000

คาเชาบ้าน 141,460 144,160 366,000 -61.75 % 140,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 194,560 207,730 1,196,000 280,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 123,228.36 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 500,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 170,000

คาจ้างเหมาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

15,300 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในสถานที่
ราชการ

100,800 45,300 0 0 % 0

คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 0 0 20,000 -100 % 0

คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 0 0 0 100 % 10,000

คาติดตั้งโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 10,000

คาติดตั้งโทรศัพท์ 0 0 10,000 -100 % 0

คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ 0 0 20,000 -100 % 0
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คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 0 0 50,000 -100 % 0

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

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 23,833 34,325 150,000 -33.33 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 80,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  233,346 149,032 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 150,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 327,400 -100 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 150,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการคุณธรรมและจริยธรรม 0 0 45,000 -100 % 0

โครงการคุณธรรมและจริยธรรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
ภายใต้กิจกรรมรับฟังนโยบายจากนายก
รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เสนอแนวความ
คิด เสนอปัญหาความต้องการ ความเดือด
ร้อนและปรองดองสมานฉันท์

9,210 0 0 0 % 0
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการท้องถิ่นโปรงใส หางไกลคอร์รัปชั่น 0 0 0 100 % 50,000

โครงการท้องถิ่นโปรงใส หางไกลคอร์รัปชั่น 
(ไมยอม ไมทน ไมเฉย รวมพลังคนไมโกง)

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน

0 9,129 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่นพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่นพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน

0 0 0 100 % 400,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้
บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้
บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 75,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้
บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

51,420 65,915 0 0 % 0

โครงการพนักงานดีเดน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพนักงานดีเดน 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย

0 0 0 100 % 70,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย

0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 97,795.5 85,346.68 350,000 -14.29 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 1,222,126.38 512,276.04 2,077,400 1,740,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 136,251.5 157,629 200,000 0 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,700 7,700 50,000 -60 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,301 34,275 100,000 -50 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 87,280 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,350 36,661 250,000 -40 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 189,465 190,545 300,000 -33.33 % 200,000

วัสดุการเกษตร 8,164.1 4,743.3 50,000 -80 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 -75 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 113,385.2 100,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 100,000 -40 % 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 89,860 28,000 100,000 -50 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 467,091.6 660,218.5 1,320,000 775,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 408,818.16 343,627.36 450,000 -11.11 % 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 17,316 18,090 50,000 -60 % 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 19,344.04 16,867.04 50,000 -40 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 4,773 0 20,000 -50 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 40,841.9 38,070.6 50,000 -20 % 40,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 491,093.1 416,655 630,000 510,000
รวมงบดําเนินงาน 2,374,871.08 1,796,879.54 5,223,400 3,305,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 5,900 0 0 % 0

เก้าอี้ผู้บริหาร  จํานวน  1  ตัว 0 0 11,900 -100 % 0

เก้าอี้รับแขก  จํานวน  2  ตัว 0 0 9,400 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  6  ตัว 0 0 23,400 -100 % 0

เครื่องโทรศัพท์ สํานักงาน (เครื่องโอเปอเร
เตอร์)

0 3,400 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 36,000 0 0 0 % 0

ตู้เก็บอุปกรณ์และชุดดับเพลิง จํานวน 2 ตู้ 0 35,000 0 0 % 0
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 2 
ตู้

0 11,000 0 0 % 0

โต๊ะผู้บริหาร จํานวน 1 ชุด 0 0 22,900 -100 % 0

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งห้องผู้บริหาร 
ชนิดมานจีบ 2 ชั้น และมานม้วนทึบแสงติด
ตั้งในห้องประชุม

0 0 55,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ Multifunctton แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

0 7,500 0 0 % 0

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

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

0 10,000 0 0 % 0

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

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 60,903.07 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,000 145,103.07 222,600 122,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:30 หน้า : 9/60



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

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างป้อมยาม รปภ. อบต.แก้มอ้น หมูที่ 
3 บ้านแก้มอ้น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
4.00 เมตร สูง 2.80 เมตร หรือมีพื้นที่กอ
สร้างไมน้อยกวา 12 ตารางเมตร (ตามแบบ 
อบต.แก้มอ้น)

0 0 164,000 -100 % 0

กอสร้างอาคารที่จอดรถในที่ทําการ อบต
.แก้มอ้น หมูที่ 3 บ้านแก้มอ้น ขนาดกว้าง 
4.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร สูง 2.80 เมตร 
หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 162 ตาราง
เมตร (ตามแบบ อบต.แก้มอ้น)

0 0 500,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต
.แก้มอ้น (ห้องประชุมและห้องทํางานผู้
บริหาร)

0 0 235,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 899,000 0
รวมงบลงทุน 36,000 145,103.07 1,121,600 122,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,794,403.5 10,420,536.09 13,811,480 10,899,508
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 356,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 264,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 632,160
รวมงบบุคลากร 0 0 0 632,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 105,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 84,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดประชาคมระดับหมูบ้าน/ระดับ
ตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 204,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 309,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 941,160
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 726,120 678,090 1,574,880 26.95 % 1,999,360

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 375,120 577,238 758,000 2.11 % 774,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 33,720 45,023 72,000 -44.44 % 40,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,176,960 1,342,351 2,446,880 2,855,360
รวมงบบุคลากร 1,176,960 1,342,351 2,446,880 2,855,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

13,200 11,000 100,000 -50 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 50,000 -60 % 20,000

คาเชาบ้าน 60,000 65,000 108,000 0 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 73,200 76,000 298,000 218,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 121,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  237,868.25 107,519.75 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 150,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 60,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 100,000 -100 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 79,868 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 63,194 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม 0 0 150,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 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

0 400,000 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้

20,700 2,755 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้

0 0 0 100 % 30,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการชําระภาษี
และคาธรรมเนียมให้กับผู้อยูในขายต้อง
ชําระภาษี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการชําระภาษี
และคาธรรมเนียมให้กับผู้อยูในขายต้อง
ชําระภาษี

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการชําระภาษี
และคาธรรมเนียมให้กับผู้อยูในขายต้อง
ชําระภาษี

14,670 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 336,432.25 590,142.75 640,000 471,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,787.9 46,848 80,000 0 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 25,000 20 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 80,000 0 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,800 64,600 55,000 -9.09 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 90,587.9 111,448 250,000 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 50,768.6 42,794 150,000 0 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 50,768.6 42,794 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 550,988.75 820,384.75 1,338,000 1,089,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 16,500 46,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0 0 17,700 -100 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 2 ชุดๆ 0 0 0 100 % 20,000

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 

0 850,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

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

7,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 14,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 7,200 0 0 % 0

จอแสดงภาพ 0 3,700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,400 921,800 17,700 20,000
รวมงบลงทุน 24,400 921,800 17,700 20,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,752,348.75 3,084,535.75 3,802,580 3,964,860
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,546,752.25 13,505,071.84 17,614,060 16,160,848
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 119,077.5 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
“ซิ่ง ซา เซ็กส”์ 

11,245 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต์

12,050 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 142,372.5 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,750 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 40,750 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 183,122.5 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เลื่อยโซยนต์ 9,234.1 0 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 192,356.6 0 0 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 615,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 4,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 695,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,363,260
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,363,260
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 130,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 80,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต์

0 0 30,000 -100 % 0
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต์

0 12,950 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลแก้ม
อ้น

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลแก้ม
อ้น

0 75,500 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 100 % 150,000

โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 80,000

โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 88,450 380,000 660,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 40,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 30,300 150,000 -20 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุจราจร 0 0 70,000 -57.14 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 30,300 220,000 340,000
รวมงบดําเนินงาน 0 118,750 600,000 1,130,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง
อเนกประสงค์ จํานวน 1 คัน

0 1,000,000 0 0 % 0

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ

0 0 879,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง เครื่องยนต์
เบนซิน สูบน้ําได้ 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 
7 แรงม้า

0 0 13,500 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 0 0 58,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 1,000,000 951,000 100,000
รวมงบลงทุน 0 1,000,000 951,000 100,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 1,118,750 1,551,000 2,593,260
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 192,356.6 1,118,750 1,551,000 2,593,260

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 379,320 399,360 610,000 6.56 % 650,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 168,960 174,960 182,000 3.3 % 188,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 590,280 616,320 834,000 880,000
รวมงบบุคลากร 590,280 616,320 834,000 880,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 22,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 5,200 5,550 128,000 128,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 50,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 71,700 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคล 0 0 0 100 % 168,000

คาจ้างเหมาบริการแมบ้านศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแก้มอ้น

0 0 80,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการแมบ้านศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแก้มอ้น

0 70,500 0 0 % 0
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คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง)

0 0 0 100 % 10,000

คาติดตั้งโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 10,000

คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 60,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 5,660 21,024 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม 0 0 70,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 2,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 77,360 93,524 280,000 488,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 42,938 46,551 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,912 21,815 1,965,390 -98.47 % 30,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,479,792.58 1,827,823.48 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,835 4,260 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุกีฬา 9,975 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,100 20,300 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 1,575,552.58 1,920,749.48 2,115,390 150,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 17,608.22 14,885.69 30,000 33.33 % 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,612 2,898 10,000 0 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,397.42 1,284 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,375.06 6,291.6 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 29,992.7 25,359.29 60,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 1,688,105.28 2,045,182.77 2,583,390 836,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 7,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 64,800 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 0 0 100 % 132,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 16,500 0 0 0 % 0

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

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 0 100 % 29,900

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 100 % 14,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 16,900 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 0 8,900 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 8,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 114,100 0 43,600 176,800
รวมงบลงทุน 114,100 0 43,600 176,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,392,485.28 2,661,502.77 3,460,990 1,892,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 895,500 943,200 999,000 8.11 % 1,080,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 80,500 218,400 30.77 % 285,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 105,000 186,300 0.64 % 187,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 937,500 1,128,700 1,403,700 1,553,100
รวมงบบุคลากร 937,500 1,128,700 1,403,700 1,553,100
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 14,650 8,700 30,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการแขงขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย 0 0 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
ศึกษา

0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
ศึกษา

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 19,949.6 0 0 0 % 0
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โครงการศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก
ปฐมวัย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก
ปฐมวัย

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

0 0 0 100 % 104,040

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

0 0 102,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 

96,900 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) 

0 81,600 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

0 235,200 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:30 หน้า : 29/60



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

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     

0 0 308,700 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

0 0 0 100 % 411,600

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

21,700 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ม
อ้น

0 0 0 100 % 75,180

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ม
อ้น

0 0 67,800 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ม
อ้น

0 47,460 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 179,100 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 317,649.6 364,260 638,500 760,820
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 1,936,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,936,000
รวมงบดําเนินงาน 332,299.6 372,960 668,500 2,716,820

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 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการสงเสริมวินัยนักเรียนใน
โรงเรียนตําบลแก้มอ้น

0 0 50,000 -100 % 0
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อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต
ตําบลแก้มอ้น   

3,512,260 3,573,420 0 0 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต
ตําบลแก้มอ้น

0 0 3,990,000 -100 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต
ตําบลแก้มอ้น

0 0 0 100 % 5,320,000

รวมเงินอุดหนุน 3,562,260 3,623,420 4,230,000 5,560,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,562,260 3,623,420 4,230,000 5,560,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,832,059.6 5,125,080 6,302,200 9,829,920
รวมแผนงานการศึกษา 7,224,544.88 7,786,582.77 9,763,190 11,722,720

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 240,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 240,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 144,000 -86.11 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 144,000 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด จํานวน 
1 เครื่อง

0 2,500 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 2,500 144,000 260,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 30,000

คาจ้างเหมาบริการบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 50,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ หนูไมจมน้ําแน ถ้าชวยกันดูแล
ป้องกัน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการ หนูไมจมน้ําแน ถ้าชวยกันดูแล
ป้องกัน 

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 100 % 50,000

โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน  181,800 143,700 0 0 % 0

โครงการจัดการยุงลายพาหะนําโรคไข้เลือด
ออกแบบผสมผสานโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนในตําบลแก้มอ้น

25,827.5 0 0 0 % 0

โครงการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจําตําบลแก้มอ้น 

8,912.25 8,912.25 0 0 % 0

โครงการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจําตําบลแก้มอ้น

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจําตําบลแก้มอ้น

0 0 0 100 % 30,000

โครงการดําเนินงานตามแนวทางพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขภายในตําบลแก้มอ้น

0 0 0 100 % 300,000
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โครงการดําเนินงานตามแนวทางพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขภายในตําบลแก้มอ้น 

0 0 300,000 -100 % 0

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

23,425 0 0 0 % 0

โครงการนวัตกรรมผสานพลังเพื่อแก้ปัญหา
ผู้หญิงท้องไมพร้อม “ไมวาจะท้องตอหรือ
ยุติการท้อง” 

29,595 0 0 0 % 0

โครงการนวัตกรรมผสานพลังเพื่อแก้ปัญหา
ผู้หญิงท้องไมพร้อม“ไมวาจะท้องตอหรือยุติ
การท้อง”

0 0 0 100 % 40,000

โครงการนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
“โชคชะตาหรือจะสู้เรากําหนด” 

27,500 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 7,505 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 0 100 % 40,000

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก  

6,732 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติ
ใหม/โรคอุบัติซ้ํา

0 77,745 0 0 % 0
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติ
ใหม/โรคอุบัติซ้ํา

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

153,000 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 330,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 456,791.75 237,862.25 1,270,000 950,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 162,755 329,270 0 100 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 162,755 329,270 0 250,000
รวมงบดําเนินงาน 619,546.75 567,132.25 1,270,000 1,200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 619,546.75 567,132.25 1,270,000 1,200,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:30 หน้า : 36/60



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

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 250,000 -100 % 0

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

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 250,000 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 619,546.75 569,632.25 1,664,000 1,460,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 336,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 240,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 588,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 588,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 108,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 84,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 104,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 212,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 800,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการคายเยาวชน “เพิ่มทักษะชีวิต 
พัฒนาตัวตน เยาวชน ลดพฤติกรรมเสี่ยง”

0 0 0 100 % 100,000

โครงการชวยเหลือครอบครัวที่ได้รับความ
เดือดร้อน 

0 21,355 0 0 % 0

โครงการชวยเหลือครอบครัวที่ได้รับความ
เดือดร้อน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปันยิ้ม สร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถี
แหงความพอเพียง 

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปันยิ้ม สร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถี
แหงความพอเพียง

0 0 0 100 % 100,000
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขต อบต
.แก้มอ้น

0 0 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขต อบต
.แก้มอ้น

0 0 360,000 -100 % 0

โครงการสร้างสรรค์อาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสร้างสรรค์อาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต   

0 13,695 0 0 % 0

โครงการสร้างสรรค์อาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 35,050 610,000 450,000
รวมงบดําเนินงาน 0 35,050 610,000 450,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 35,050 610,000 450,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 35,050 610,000 1,250,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:30 หน้า : 40/60



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

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 771,565 993,180 1,220,960 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 55,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 49,500 60,000 72,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 558,294 580,440 630,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 76,814 57,240 100,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,456,173 1,690,860 2,077,960 0
รวมงบบุคลากร 1,456,173 1,690,860 2,077,960 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

51,200 76,050 200,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 91,500 87,000 162,000 -100 % 0
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 142,700 163,050 392,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ 0 0 150,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 13,855.43 18,175.44 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 12,568 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม 0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 300,300 0 195,700 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 326,723.43 18,175.44 445,700 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,939 0 50,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 108,562.2 196,139.56 340,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 223,341.65 7,104.8 160,000 -100 % 0
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,730 55,530 60,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 29,300 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 398,572.85 288,074.36 760,000 0
รวมงบดําเนินงาน 867,996.28 469,299.8 1,597,700 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  21,400 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
(5411800) 

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,400 0 100,000 0
รวมงบลงทุน 21,400 0 100,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,345,569.28 2,160,159.8 3,775,660 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,345,569.28 2,160,159.8 3,775,660 0
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดพิมพ์วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของอบต.แก้ม
อ้น

0 0 170,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 170,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 170,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการเพิมประสิทธิภาพการ
บริหารสถานที่กลางสําหรับศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นฯ

0 0 22,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 22,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 22,000 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 192,000 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

12,395 27,870 0 0 % 0

โครงการจัดประชาคมระดับหมูบ้าน/ระดับ
ตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดพิมพ์วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ อบต
.แก้มอ้น

0 0 0 100 % 150,000

โครงการจัดพิมพ์วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของอบต.แก้ม
อ้น

120,028 120,694 0 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติโดย
เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติโดย
เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์

0 0 0 100 % 50,000
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก

0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.)

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการยกยองเชิดชูบุคคลต้นแบบ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการยกยองเชิดชูบุคคลต้นแบบ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการวันท้องถิ่น 0 0 0 100 % 30,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  “ความพอ
เพียงหลอเลี้ยงชีวิต”

37,620 0 0 0 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  “ฐานรากแหง
ความยั่งยืน”

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการลด ละ เลิก การใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

0 0 0 100 % 60,000

โครงการสงเสริมการลด ละ เลิก การใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการ
ขยะในครัวเรือน (หลัก 3 Rs)

9,445 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการ
ขยะในครัวเรือน (หลัก 3 Rs)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการ
ขยะในครัวเรือน (หลัก 3 Rs)

0 0 50,000 -100 % 0
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รวมค่าใช้สอย 179,488 148,564 670,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 179,488 148,564 670,000 400,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารสถานที่กลางสําหรับศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นฯ

0 0 0 100 % 22,000

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

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 179,488 148,564 670,000 422,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 179,488 148,564 862,000 422,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกีฬานักเรียนภายในตําบล
แก้มอ้น

100,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการวันเด็กแหงชาติ 90,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการสักการะพระบรมรูป
รัชกาลที่5สืบสานประเพณีของดีจอมบึง

50,000 0 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

240,000 0 0 0
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์กีฬา 100,000 0 0 0 % 0

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 299,000 0 0 0 % 0

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

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 399,000 0 0 0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 93,900 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 0 0 0 100 % 100,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 0 2,016 0 0 % 0
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โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 
สืบสานประเพณีของดีจอมบึง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 
สืบสานประเพณีของดีจอมบึง

0 41,185 0 0 % 0

โครงการสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 
สืบสานประเพณีของดีจอมบึง

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการแหเทียนพรรษา 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการแหเทียนพรรษา 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 93,900 43,201 330,000 340,000
รวมงบดําเนินงาน 93,900 43,201 330,000 340,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 93,900 43,201 330,000 340,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 732,900 43,201 330,000 340,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,470,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 55,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 72,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 630,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,277,960
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,277,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 162,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 292,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 990,000 29.29 % 1,280,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 990,000 1,530,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 100,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 360,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 990,000 2,182,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 100,000

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 990,000 4,559,960
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 100,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 100,000 50,000

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 เส้นซอยจรัญสนิทวงศ์

0 0 877,000 -100 % 0

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

0 0 1,916,000 -100 % 0

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

0 0 1,462,000 -100 % 0

4) โครงการกอสร้างทางเดินเชื่อมตออาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น

0 0 256,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้านนางขวัญเมือง ยอดทอง หมูที่ 
15 บ้านห้วยตามวง

430,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้านนางพวง  โสดา หมูที่ 4 บ้าน
รางเฆ 

380,325.86 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้านนายวิเชียร  ภาคภูมิ หมูที่ 14 
บ้านห้วยสําโรง

0 0 0 100 % 210,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 บ้านทุงแจง ซอยทรัพย์กมล

0 0 0 100 % 490,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านแก้มอ้น (ซอยสมปองซาวด์)

0 0 0 100 % 771,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 บ้านวังปลา (สายซอยบ้านวังปลา 
เชื่อมตอหมูที่ 9 บ้านเกากะเหรี่ยง ดานทับ
ตะโก)

0 0 0 100 % 699,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 บ้านหนองปากชัฏ (สายซอยบ้าน
นายไหล  ตาละคํา)

0 0 0 100 % 721,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บ้านพุตะเคียน (สายซอยหุบพอเตา 
บริเวณบ้านนางเพ็ญ  วันฉวี)

0 0 0 100 % 755,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9 บ้านสันดอน เส้นบ้านนายสายธาร  
ปิ่นแก้ว)

0 0 0 100 % 520,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรังยกระดับ(บดอัด
แนน) สายซอยศาลเจ้า – หลังวัด หมูที่ 13 
บ้านทาลาบ 

244,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หอ
ถังเหล็กเก็บน้ําขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร x 
สูง 20 เมตร บริเวณบ้านนายนิวัตร กรุงศรี 
หมูที่ 5 บ้านวังปลา 

440,000 0 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

- คาจ้างออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้
เอกชน นิติบุคคล  

25,650 0 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งกอสร้าง 

0 100,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,519,975.86 100,000 4,511,000 4,166,000
รวมงบลงทุน 1,519,975.86 100,000 4,511,000 4,166,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

0 143,221.01 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 143,221.01 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 143,221.01 0 0

รวมงานก่อสร้าง 1,519,975.86 243,221.01 4,611,000 4,216,000
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รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,519,975.86 243,221.01 5,601,000 8,775,960
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

โครงการรักษ์น้ํา รักป่า รักแผนดิน 0 0 0 100 % 50,000

โครงการรักษ์น้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 280,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 280,000 180,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 280,000 180,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 280,000 180,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 89,700 20.4 % 108,000

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000 101,700 120,000
รวมงบบุคลากร 120,000 120,000 101,700 120,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 200,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 72,600 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,346 44,300 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 50,346 44,300 172,600 300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 30,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 46,680 33,148 70,000 114.29 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 46,680 33,148 100,000 150,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 185,092.25 174,807.67 250,000 -20 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 185,092.25 174,807.67 250,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 282,118.25 252,255.67 522,600 650,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

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

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

มอเตอร์ไฟฟ้า แบบสูบน้ําได้ 1,130 ลิตรตอ
นาที จํานวน 1 เครื่อง

18,200 0 0 0 % 0

มอเตอร์ไฟฟ้า แบบสูบน้ําได้ 1,500 ลิตรตอ
นาที จํานวน 1 เครื่อง

32,100 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  37,400 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
(5411800) 

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 103,700 0 100,000 100,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

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

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 200,000 0
รวมงบลงทุน 103,700 0 300,000 100,000

รวมงานกิจการประปา 505,818.25 372,255.67 924,300 870,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 505,818.25 372,255.67 924,300 870,000

รวมทุกแผนงาน 41,914,796.87 44,049,980.84 62,950,000 64,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแกมอน

อําเภอจอมบึง   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 64,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,225,212 บาท
งบกลาง รวม 20,225,212 บาท

งบกลาง รวม 20,225,212 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 179,075 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละหา
ของคาจาง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 71,630 บาท

เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนกรณีลูกจางประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยผูสูงอายุใหแกผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถวนและ
ไดขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคการบริหารสวน
ตําบลแกมอนแลวตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ  
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติกําหนดและแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2542 รวมแกไขเพิ่มเติม 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 รวมแกไขเพิ่ม
เติม
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,750,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพความพิการไวกับองคการบริหารสวนตําบลแกมอน
แลว ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยความพิการ 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 รวมแกไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยัง
ชีพความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยได
รับรองการทําวินิจฉัยแลวและมีความเป็นอยูที่ยากจนถึงถูกทอด
ทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนได  
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2542 รวมแกไขเพิ่มเติม 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เงินสํารองจาย จํานวน 457,319 บาท

เพื่อแกไขกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และใหนําเงิน
สํารองจายในงบกลางไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมได เชน การป้องกัน
และแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรค
ติดตอ เป็นตน
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติมตามปัจจุบัน
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ก.บ.ท.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยคํานวณจาก
ประมาณการรายรับทุกประเภทตามขอบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปี
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แกมอน จํานวน 222,188 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ อบต.แกมอน รอยละ 50 กรณีรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมรวมเงินอุดหนุนสูงกวา 20 ลาน
บาท (9,875คน : ประชากร ณ 8 กรกฎาคม 2565) คํานวณ
ได ดังนี้ ประชากร 9,875 คน สปสช.จัดสรรใหคนละ 45
 บาท เป็นเงิน 444,375 บาท 
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
2.เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
3.เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,899,508 บาท

งบบุคลากร รวม 7,472,508 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,208,120 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 21,120
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 253,440 บาท
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เดือน
ละ 11,610 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 278,640 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ
แทน นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,900
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เดือน
ละ 950 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ
แทน นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ดังนี้ 
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,900
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เดือน
ละ 950 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ
แทน นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ
แทน นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,523,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล ดังนี้
1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 11,610
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 139,320บาท
2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 9,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 114,000 บาท
3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 13 คน เดือนละ 
7,560 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,179,360 บาท
4) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,560
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ
แทน นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,264,388 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,239,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น ประจําปี 2566
 จํานวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ดังนี้
1) ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2) ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3) ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
4) ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
5) ตําแหนง นิติกร (ปก./ชก.)
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 89,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มประจําตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล ประจําปี 2566 จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1) คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
2) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได
รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 521,268 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําของลูกจาง
ประจํา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง จํานวน 12 เดือน ดังนี้ 
1) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
2) ตําแหนง นักการ
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,071,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปปีงบ
ประมาณ 2566 ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
1) ตําแหนง ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล
2) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
3) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ
4) ตําแหนง พนักงานขับรถ
5) ตําแหนง คนสวน
6) ตําแหนง คนงานทั่วไป (2 อัตรา)
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 174,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินเพิ่มเติมตางๆ ของ
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ปีงบ
ประมาณ 2566 ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 3,305,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งให
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตามหลักเกณฑที่
กําหนด   จํานวน 10,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
3) คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้ง จํานวน 10,000
 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
4) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด จํานวน 10,000 บาท
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมาย
กําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

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

คาเชาบาน จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรใหแก
พนักงานสวนทองถิ่น หรือลูกจางประจํา 
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
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ค่าใช้สอย รวม 1,740,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก การจาง
เอกชน เพื่อเสริมการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น การจางทนายความ จางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการ
เอง  จางเหมาบริการเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะสิ่งกอสราง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ จํานวน 10,000 บาท

ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง
- 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
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ จํานวน 10,000 บาท

(1) คาวางทอประปาเพื่อใชในราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มรวม
ถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรารับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ จํานวน 30,000 บาท

(1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการได
ใชบริการไฟฟ้า รวมถึงการติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเริ่มกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  จํานวน  100,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเบี้ยประกัน และคาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

- คารับรอง ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรอง หรือเลี้ยง รับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) คาใชจายในพิธีเปิดอาคาร
ตางๆ คาใชจายจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 และ ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ 2565 

- คาใชจายในการจัดประชุมราชการ  ตั้งไว  50,000 บาท  
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทอง
ถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น คณะ
กรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คณะอนุกรรม
การ การประชุมประชาคมทองถิ่นหรือคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนว
ทางปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจง
หลักเกณฑตางๆ หรือซักซอมความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ
ตางๆ รับทราบปัญหาและรับฟังปัญหาอุสรรคหรือพิจารณาหาขอ
ยุติ ประสานงานหรือแกไขปัญหาความรวมกัน เชน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มและคาอาหารในการจัดประชุม รวมทั้งคาใชจายอื่น
ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการจัดประชุม เชน คาเชาหอง
ประชุม คาดอกไมตกแตงสถานที่ประชุม เป็นตน
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 และ ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ 2565 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวมแกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง (ยกเวนคาตอบแทนเจา
หนาที่ในการเลือกตั้ง) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่
กฎหมายกําหนด รวมทั้งคาใชจายในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึง
สิทธิ หนาที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน, พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 
2.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม ในกรณีที่
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน มิไดเป็นหนวยงานจัดฝึกอบรม
เอง และมีความจําเป็นตองสงเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลแกมอน เขารวมการฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557

โครงการคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม” 
เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนทองถิ่น มีความรูความ
เขาใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม และนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาปรับใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาพาชนะ คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 99 ลําดับที่ 11
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โครงการทองถิ่นโปรงใส หางไกลคอรรัปชั่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการทองถิ่นโปรงใสหางไกล
คอรรัปชั่น” เพื่อสรางจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เชนคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
วัสดุอุปกรณ คาป้าย ประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557 
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 99 ลําดับที่ 13 

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ” เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอ
ตานการทุจริตของผูบริหาร เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผล
ประโยชนสาธารณะของขาราชการฝ่ายการเมืองขาราชการฝ่าย
บริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน
ในทองถิ่น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาพาชนะ คา
วัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546     
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 99 ลําดับที่ 12
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โครงการฝึกอบรมผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่นพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา พนักงานจางและผูนําชุมชน

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการฝึกอบรมผูบริหารสมาชิกสภา
ทองถิ่น พนักงานสวน ตําบลลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูนํา
ชุมชน” เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาพาหนะ คาวัสดุ 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2542  
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับฝึกอบบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 98 ลําดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภา
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู
บริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น” ในการสงเสริมดําเนินการ
เกี่ยวกับการฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติ
การ การดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ให
แก ผูบริหารและสมาชิกสภา อบต. เชน คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ และคา
ใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับฝึกอบบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 97 ลําดับที่ 3
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โครงการพนักงานดีเดน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน “โครงการพนักงานดีเดน” 
สําหรับพนักงานสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกมอน และ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลแกมอน เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแกผูมีความอุตสาหะใน
การปฏิบัติหนาที่ตนเป็นประจักษแกบุคคลทั่วไปและเพื่อประชา
สัมพันธใหสาธารณชนใหรับรูและเขาใจบทบาทอํานาจหนาที่ของ
ขาราชการสวนทองถิ่น เชน คาโลและประกาศเกียรติคุณ
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542
2.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 98 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย” ในการสงเสริมดําเนินการเกี่ยวกับการฝึก
อบรม การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การดูงาน เพื่อ
เพิ่มพูนความรูการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยทรงเป็นประมุข การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหแก ผูบริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานสวนทองถิ่น ประชาชนหรือผูเกี่ยวของ เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542  
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0818.2/ว 2557
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 97 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 16/9/2565  13:30:37 หนา : 20/118



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 775,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่จําเป็นตองใช เชน เกาอี้
พลาสติก นาฬิกา พระบรมฉายาลักษณ พระพุทธรูป ตูยาสามัญ
ประจําบาน กระดาษ ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท  น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลา พานพุม กรวย
ดอกไม ฯลฯ หมายความรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จําเป็นตอง
ใช เชน ไมโครโฟน โทรโขง หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า ฯลฯ หมายความรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จําเป็นตอง
ใช เชน ถาด แกวน้ํา จานรอง กระติกน้ํารอน สายยางฉีดน้ํา ถัง
ขยะ แปรง ไมกวาด ฯลฯ หมายความรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุกอสรางที่จําเป็นตองใช เชน ไม
ตางๆ คอน ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย กระเบื้อง ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสงจําเป็นตอง
ใช เชน แมแรง ยางรถยนต ฟิลมกรองแสง เบาะรถยนต หมอ
น้ํา แบตเตอรี่ ฯลฯ หมายความรวมคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จําเป็นตอง
ใช เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ หมายความรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งสําหรับ
ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องพนฯ ของ อบต.แกมอน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุการเกษตร จําเป็นตองใช เชน สปริง
เกอร เครื่องดักแมลง ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ หมายความรวมคา
ใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่จําเป็นตอง
ใช เชน ป้ายประชาสัมพันธ กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี 
 เมมโมรี่การด ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนิน
งาน ฯลฯ หมายความรวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร จําเป็นตอง
ใช เชน อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง  ฯลฯ หมายความรวมคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่จําเป็นตอง
ใช เชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สาย
ดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ หมายความรวมคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 510,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจาย
ที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นตน
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา น้ําบาดาล ในสํานักงานในที่
สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี เป็นตน 
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท เชน โทรศัพทพื้นฐานในสํานัก
งาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายความรวมถึงคาใช
จายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ  เชนคาเชา คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท คา
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณีย คาเชาตูไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส(GFMIS)ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ(โทรสาร) คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร
เน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ล
ทีวี คาเชาชองสัญญาณ ดาวเทียมเป็นตน และใหหมายความรวม
ถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1ครั้งตอปี) ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบลงทุน รวม 122,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 122,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบ
ไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ ใหรวมถึง
คาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.02/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 941,160 บาท
งบบุคลากร รวม 632,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 632,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 356,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น ประจําปี 2566
 จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ดัง
นี้
1) ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง ของพนักงานจางตามภารกิจ ประจําปี 2566 จํานวน 1
 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1) ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินเพิ่มเติมตางๆ ของ
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 309,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรใหแก
พนักงานสวนทองถิ่น หรือลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ หรือ
ผูไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพลภาพ 
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 

ค่าใช้สอย รวม 204,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก การจาง
เอกชน เพื่อเสริมการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น การจางทนายความ จางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวมแกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม  ในกรณีที่
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน มิไดเป็นหนวยงานจัดฝึกอบรม
เอง และมีความจําเป็นตองสงเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลแกมอน เขารวมการฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 
 2557

โครงการจัดประชาคมระดับหมูบาน/ระดับตําบล เพื่อจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการจัดประชาคมระดับหมู
บาน/ระดับตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น” การจัด
ประชุม สัมมนา อบรมใหความรู การรณรงคเพื่อใหเกิดการรวม
คิด รวมทํา รวมแกไขปัญหาชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวน
รวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 97
 ลําดับที่ 4
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,964,860 บาท
งบบุคลากร รวม 2,855,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,855,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,999,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1. ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง
2. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี(ปก./ชก.)
3. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
4. ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.)
5. ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2.หนังสือสํานักงานกจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรจะ
ไดรับตามที่ระเบียบกําหนด
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงานกจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 774,000 บาท

เป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 4 อัตราดังนี้
- ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2.หนังสือสํานักงานกจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปดังนี้
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงานกจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,089,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 218,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเงินคาตอบแทนใหแกผู
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต. เชนคาตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจรับพัสดุควบคุมงานคาตอบแทนผู
แทนชุมชนที่ไดรับการแตงตั้งจากอบต.ใหเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมคาเบี้ยประชุม 
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหกับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางและผูมีสิทธิเบิกตามตาม
ระเบียบ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบของทางราชการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น2548 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3และ 
4 (พ.ศ.2562)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลซึ่งมี
สิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 471,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 121,000 บาท

- คาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ     
  จํานวน  5,000  บาท
- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ      
  จํานวน  10,000 บาท
- คาธรรมเนียมตางๆ  จํานวน  2,000 บาท
- คาเบี้ยประกัน  จํานวน  20,000 บาท
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  จํานวน  84,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

คารับรอง
เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่มคาของขวัญ คาพิมพเอกสารคา
ใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการและคาใช
จายอื่นซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรองใน
การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือ
เยี่ยมชมหรือทัศนาศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งรวม
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ 2565
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่
พักคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง สมาชิกสภา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม  ในกรณีที่
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน มิไดเป็นหนวยงานจัดฝึกอบรม
เอง และมีความจําเป็นตองสงเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลแกมอน เขารวมการฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 
 2557
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โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเรื่องภาษี 
อบต.

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการการจัดทําวารสารประชา
สัมพันธหลักเกณฑขั้นตอน และระยะเวลาการใหบริการรับชําระ
ภาษีประเภทตางๆรวมถึงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
ประชาชนออกใบอนุญาตเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน
- เป็นไปตาม
1.แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2566 - 2570 หนา 98ลําดับที่ 7
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได จํานวน 30,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายๆในการดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลแกมอนเชนการออกให
บริการนอกสํานักงานหรือนอกเวลาราชการ การออกหนวยบริการ
ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมในรูปแบบตางๆ
เพื่อใหประชาชนทราบ จัดประชุมชี้แจงใหความรูเกี่ยวกับภาษีแก
ประชาชนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542   มาตรา 16
  มาตรา 17  
2.แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2566 - 2570หนา 98ลําดับที่ 4
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11
 สิงหาคม 2558
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0107
 ลงวันที่ 8  มกราคม 2561
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โครงการอบรมใหความรูดานการชําระภาษีและคาธรรมเนียมใหกับผู
อยูในขายตองชําระภาษี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการอบรมใหความรูดานการชําระภาษีและคา
ธรรมเนียมใหกับผูอยูในขายตองชําระภาษี
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2566 - 2570 หนา 98 ลําดับที่ 9
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการรับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหใชงานได
ตามปกติที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช
งานปกติ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2542

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆที่จําเป็นตอง
ใช เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเย็บกระดาษขนาด
เล็ก นาฬิกา พระบรมฉายาลักษณ กระดาษ ตลับผงหมึก น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯหมายความรวมถึงคา
ใชจายจายที่ตองชําระพรอมกันเชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัยคาติดตั้ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่จําเป็นตอง
ใช เชน สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) แบตเตอรี่ กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํา กันชน
รถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง ฯลฯ หมายความรวมคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่จําเป็นตอง
ใช  เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน กาซ น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ หมายความรวมถึงคา
ใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง สําหรับยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องพนฯ
ของอบต.แกมอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่จําเป็นตองใช
เชน อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร เมนบอรด  ฯลฯ หมายความรวมถึงคาใชจายจายที่ตอง
ชําระพรอมกันเชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไมเขาลักษณะวัสดุตามประเภท
รายจาย เชน ถังขยะ ที่จําเป็นตองใช อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร เมนบอรด ฯลฯ หมาย
ความรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกันเชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 150,000 บาท

เป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาดวงตราไปรษณีย
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุดๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 2
 ชุดๆ ละ 10,000 บาท จัดซื้อตามราคาทองถิ่น
- เป็นไปตาม
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552
2.แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หนา 112 ลําดับที่ 7
วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เหตุผลความจําเป็น : ทดแทนของเดิมที่ชํารุด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

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

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

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ประจําปีงบ
ประมาณ 2566 ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
- ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,593,260 บาท

งบบุคลากร รวม 1,363,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,363,260 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 615,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ประจําปี 2566
 จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1.ตําแหนง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก)
2.ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม (เพื่อการสูรบ) ของพนักงานสวน
ตําบล ประจําปี 2566 จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 695,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ประจําปี 2566 จํานวน 6
 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหนงพนักงานดับเพลิง จํานวน 2 อัตรา
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินเพิ่มเติมตางๆ ของ
พนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น, คาป่วยการ 
อปพร. จํานวน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง และผูมีสิทธิตามะเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 รวมแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรใหแก
พนักงานสวนทองถิ่น หรือลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ หรือ
ผูไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพลภาพ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 

ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก การจาง
เอกชน เพื่อเสริมการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น การจางทนายความ จางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวมแกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม  ในกรณีที่
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน มิไดเป็นหนวยงานจัดฝึกอบรม
เอง และมีความจําเป็นตองสงเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลแกมอน เขารวมการฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 
 2557

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศการปีใหมและสงกรานต” เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการดู
งาน เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกผูเกี่ยวของ เชน คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาเชาเต็นท ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4024 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 96
 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน” เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการดูงาน เพื่อ
เพิ่มพูนความรูใหแกผูเกี่ยวของ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 2537
 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 2562 มาตรา 67(4) ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2542 รวม
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(29) การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 96
 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมใหความรูประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการอบรมใหความรูประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการดู
งาน เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกผูเกี่ยวของ เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 2562 มาตรา 67(4) ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา
16(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
3.แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 96 ลําดับที่ 5
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จําเป็นตองใชรวมถึงคา
ใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุกอสรางที่จําเป็นตองใช หมายความรวม
ถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสงจําเป็นตองใช
ทั้ง รวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จําเป็นตองใช
ทั้ง รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งสําหรับยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่อง
จักร เครื่องพนฯ ของ อบต.แกมอน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่จําเป็นตอง
ใช รวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเครื่องแตงกายที่จําเป็นตองใช ทั้งวัสดุคง
ทนและวัสดุสิ้นเปลือง เชนเครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ 
กางเกง ผา เครื่องหมายตางๆ ถุงมือ รองเทา เข็มขัด หมวก เสื้อ
สะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันภัย(ไมรวมถัง
ออกซิเจน) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร จําเป็นตองใชรวมคาใชจาย
ที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่จําเป็นตองใชรวมคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุจราจร ที่จําเป็นตองใชรวมคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,892,800 บาท

งบบุคลากร รวม 880,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 880,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 650,000 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  
-เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแก ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน  1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 188,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ไดแก ตําแหนง ผูชวย
เจาพนักงานธุรการ 
 - เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 836,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งให
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตามหลักเกณฑที่กําหนด
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(3) คาป่วยการ อปพร.
(4) คาสมนาคุณการสอบคัดเลือกฯ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิได
รับตามระเบียบ 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนทองถิ่น  
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 488,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคล จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก การจาง
เอกชน เพื่อเสริมการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น การจางทนายความ จางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) จํานวน 10,000 บาท

- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. 2560, 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาติดตั้งโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตู
สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. 2560, 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
(1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
(2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. 2560, 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา (1) คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ
เพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่อง
วัดและอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) คาจาง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียมรวม
ถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขต
ไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. 2560, 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คา
เชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร 
ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางแรงงานราษฎรดําเนินการเอง
คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สราง 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. 2560, 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวมแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวมแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. 2560, 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆที่ใชในสํานักงาน นาฬิกาตั้งหรือแขวน ผาใบเตนทขนาด
ใหญ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้มเอกสาร เทปกาว ฯลฯ
 หมายความรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน  
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. 2560,  
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ หมาย
ความรวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน  
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. 2560, 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด แกว
น้ํา โองน้ํา ถังขยะแบบลอลาก ไมกวาด มุง ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อ
จากเอกชน ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน  
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. 2560,
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม 
ชะแลง จอบ เลื่อย โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู  เหล็กเสน แปรงทาสี ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน   
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. 2560, 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการ
แพทย  เชน เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) สําลีและผาพัน
แผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ น้ํายาตางๆ ถุง
มือ หนากากอนามัย ชุดป้องกันโรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
  รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสงคา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน   
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. 2560, 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายไฟแจงเตือน
แบบลอลาก ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (แผนซีดี) รูปสี
หรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสาร
เผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. 2560 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด 
 เมมโมรี่ชิป เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ เราเตอร ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ตองชําระ
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. 2560, 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน ซึ่งอยู
ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแกมอน รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี  เป็นตน    
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 , 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานแกมอน ซึ่งอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแกม
อน รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คา
ภาษี เป็นตน  
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย คาบริการ คาภาษี  เป็นตน  
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ  รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นตน  
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 16/9/2565  13:30:38 หนา : 65/118



งบลงทุน รวม 176,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 176,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ติดตั้งในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกม
อน จํานวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง
- ขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
- ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร5
- ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบาย ความรอนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
 พ.ศ. 2560,
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
4.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา112  ลําดับที9่ 
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 29,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอรใชสําหรับสนับ
สนุนการเรียนการสอน การประชุม การประชาสัมพันธ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี้ เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียวสามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอใช 3D DLP หรือ 3 LCD 
หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP ระดับ XGA  
ขนาด 4,000 ANSI Lumens
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. 2560,
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
4.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา112 ลําดับที1่3 
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จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 14,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้าใชสําหรับสนับ
สนุนการเรียนการสอน การประชุม การประชาสัมพันธ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน จํานวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
-จอขนาดเสนทแยงมุม (โดยประมาณ) 120 นิ้ว หรือ 72 x 96
 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว หรือ 89x 92 นิ้ว หรือ 6 x8
 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต 
-จอมวนเก็บในกลองได บังคับจอขึ้น ลง หยุดดวยสวิตซ หรือ
รีโมทคอนโทรล ใชไฟฟ้า AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. 2560,
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
4.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา112  ลําดับที1่3 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,829,920 บาท
งบบุคลากร รวม 1,553,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,553,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,080,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก ครู คศ.2
 ครู คศ.3 และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 3
 อัตรา จํานวน 12 เดือน  
-เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แกไข
เพิ่มเติม, 
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 21  ลงวันที่  16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ประกาศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
  0809.4/ว 2070  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 285,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มพิเศษ สําหรับครูชํานาญ
การ ครูชํานาญการพิเศษ  จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.2542
2.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม, 
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 21  ลงวันที่  16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ประกาศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
  0809.4/ว 2070  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 187,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 พ.ศ. 2542
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
  0809.4/ว 2070  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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งบดําเนินงาน รวม 2,716,820 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับขาราชการครู 
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 รวมแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ,  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 2070  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้สอย รวม 760,820 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการแขงขันทักษะวิชาการเด็ก
ปฐมวัย 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ตามอํานาจหนาที่ ขอ (5) สงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนา81 ลําดับที8่
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โครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานแกมอน 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ตามอํานาจหนาที่ ขอ (5) สงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา81 ลําดับที6่

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาและกรรมการสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
แกมอน 
-เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.2542
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
 พ.ศ.2557
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา100  ลําดับที1่ 

โครงการศึกษานอกสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการศึกษานอกสถานที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานแกมอน  
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ตามอํานาจหนาที่ ขอ (5) สงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3.พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนา81 ลําดับที7่
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
เด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ตามอํานาจหนาที่ ขอ (5) สงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
 พ.ศ. 2557
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนา82  ลําดับที1่3

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว)

จํานวน 104,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 1,734 บาท ตอ
ปี  จํานวน 60 คน 
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2019 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ขอเสนอการปรับอัตราเงินอุด
หนุนคาใชจายรายหัวตามความจําเป็นพื้นฐาน
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา82  ลําดับที1่5
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 411,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาอาหารกลางวันใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา อัตรามื้อละ 28 บาท ตอคน จํานวน 60
 คน จํานวน 245 วัน 
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2019 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ขอเสนอการปรับอัตราเงินอุด
หนุนคาใชจายรายหัวตามความจําเป็นพื้นฐาน
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนา81 ลําดับที1่

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานแกมอน

จํานวน 75,180 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน จํานวน 60
 คน  ดังนี้ 
- คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท ตอปี  
- คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 290 บาท ตอปี
- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 325 บาท ตอปี
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 438 บาท ตอปี 
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2019 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ขอเสนอการปรับอัตราเงินอุด
หนุนคาใชจายรายหัวตามความจําเป็นพื้นฐาน
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา82  ลําดับที1่4

ค่าวัสดุ รวม 1,936,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,936,000 บาท

- วัสดุอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 115,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานแกมอน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 
จํานวน 60 คน  
- เป็นไปตาม
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว  5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 81  ลําดับที่ 5 
- วัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
  จํานวน 1,821,000  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  
- เป็นไปตาม
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว  5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
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ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 81  ลําดับที่ 5

งบเงินอุดหนุน รวม 5,560,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,560,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกีฬานักเรียนภายในตําบลแกมอน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนมหาราช 7  ตามโครงการ
กีฬานักเรียนภายในตําบลแกมอนและกีฬาอําเภอจอมบึง 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ตามอํานาจหนาที่ ขอ (5) สงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (6) สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 257)  หนา81  ลําดับที่ 3

อุดหนุนโครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนมหาราช 7 ตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติ
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ตามอํานาจหนาที่ ขอ (5) สงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (6) สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนา81  ลําดับที4่
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อุดหนุนโครงการสงเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนตําบลแกมอน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนมหาราช7 ตามโครงการสง
เสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนตําบลแกมอน
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ตามอํานาจหนาที่ ขอ (5) สงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หนา82 ลําดับที1่0

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตําบลแกมอน จํานวน 5,320,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตตําบลแกมอน ระดับกอนประถมศึกษา ถึงระดับประถม
ศึกษาปีที่ 6 อัตราคนละ 28 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
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2019 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ขอเสนอการปรับอัตราเงินอุด
หนุนคาใชจายรายหัวตามความจําเป็นพื้นฐาน
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนา81  ลําดับที2่
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 260,000 บาท

งบบุคลากร รวม 240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจาง ประจําปี 2566 จํานวน 1 อัตรา ตามแผนกรอบ
อัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1) ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป  (1 อัตรา)
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
4.พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินเพิ่มเติมตางๆ ของ
พนักงานจางทั่วไป ประจําปี 2566 จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
1) ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป  (2 อัตรา)
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
4.พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาว และอัตราคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นตามหลัก
เกณฑที่กําหนด 
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2563
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 950,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2.พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

คาจางเหมาบริการบริการบุคคลภายนอก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให
บริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) ขององคการบริหารสวนตําบล
แกมอน
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2.พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ หนูไมจมน้ําแน ถาชวยกันดูแลป้องกัน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจาย “โครงการหนูไมจมน้ําแน ถาชวยกันดูแล
ป้องกัน” เป็นการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ โดย
การพัฒนาองคความรูดานสุขภาวะที่ถูกตองของเด็กและผูเกี่ยว
ของโดยการฝึกอบรม หรือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการดู
งาน เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกผูเกี่ยวของ เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 83
 ลําดับที่ 11

โครงการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการการแพทยฉุกเฉิน” เพื่อสงเสริม
การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินของ
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน เกี่ยวกับการฝึกอบรม หรือฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกผู
เกี่ยวของ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คา
ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2.พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 82
 ลําดับที่ 3
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โครงการจัดฝึกอบรมผูปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา
ประจําตําบลแกมอน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการจัดฝึกอบรมผูปฏิบัติการแดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบาประจําตําบลแกมอน” เกี่ยวกับการฝึก
อบรมหรือการดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกผูเกี่ยวของเชน คา
สัมมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
 พ.ศ.2563
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 85
 ลําดับที่ 20

โครงการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุขภายใน
ตําบลแกมอน

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการการดําเนินงานตามแนวพระราช
ดําริดานสาธารณสุขในตําบลแกมอน” เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือ
การดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกผูเกี่ยวของ เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
-เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
 พ.ศ.2563
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 84
 ลําดับที่ 16
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โครงการนวัตกรรมผสานพลังเพื่อแกปัญหาผูหญิงทองไมพรอม“ไม
วาจะทองตอหรือยุติการทอง”

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการนวัตกรรมผสานพลังเพื่อแกไข
ปัญหาผูหญิงทองไมพรอมไมวาจะทองตอหรือยุติการทอง” เกี่ยว
กับการฝึกอบรมหรือการดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกผูเกี่ยว
ของ เชน คาสัมมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คา
ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 119
 ลําดับที่ 15

โครงการป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการป้องกันโรคไขเลือกออก” เกี่ยว
กับการฝึกอบรมหรือการดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกผูเกี่ยว
ของ เชน คาสารเคมีกําจัดยุงสําหรับฉีดพน คาน้ํามัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 82
 ลําดับที่ 2
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดสวัสดิการภาพสัตว การ
สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว และดําเนินงานการ
ขับเคลื่อน “โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา” ตามพระปณิธานของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตตินราชการี เชน คาวัคซีนและอุปกรณ คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (พ.ศ.2566-2570)
หนาที่ 84 ลําดับที่ 19

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบ
การแพทยฉุกเฉิน” เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการดูงาน เพื่อเพิ่ม
พูนความรูใหแกผูเกี่ยวของในการจัดฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ระบบการแพทยฉุกเฉิน เป็นการสงเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2.พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 82
 ลําดับที่ 4
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร ทั้งประเภทวัสดุคงทนและ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน เปลหามคนไข เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บ
เชื่อเพลิง เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข) ยาและเวชภัณฑ เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ําตางๆ ถุงมือ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน
กําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค 
(แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 800,000 บาท

งบบุคลากร รวม 588,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 588,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 336,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น ประจําปี 2566
 จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง ของพนักงานจางตามภารกิจ ประจําปี 2566 จํานวน 1
 ตําแหนง 1 อัตรา 12 เดือน ดังนี้
1) ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินเพิ่มเติมตางๆ ของ
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 212,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

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

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรใหแก
พนักงานสวนทองถิ่น หรือลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ หรือ
ผูไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพลภาพ 
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 

ค่าใช้สอย รวม 104,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก การจาง
เอกชน เพื่อเสริมการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น การจางทนายความ จางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวมแกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแกไขปัญหาความเดือนรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการแกไขปัญหาความเดือนรอนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน”  การชวยเหลือประชาชน
กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย รวมถึงดานการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกรณีการใหความชวยเหลือประชาชน
ดานเกษตรกรผูมีรายไดนอยที่ไดรับความเดือดรอน หรือไม
สามารถชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพเพื่อใหสามารถเขาถึง
ปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขในสังคม และการให
ความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2560
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายคาใชจายในการ
สงเคราะหผูป่วยที่ยากไรขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษาและการใหความชวยเหลือนักเรียนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 4
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โครงการคายเยาวชน “เพิ่มทักษะชีวิต พัฒนาตัวตน เยาวชน ลด
พฤติกรรมเสี่ยง”

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจาย “โครงการเพิ่มทักษะชีวิต พัฒนาตัว
ตน เยาวชน ลดพฤติกรรมเสี่ยง” เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการดู
งาน เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกผูเกี่ยวของในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกศึกษาดูงาน เพื่อสงเสริม
และพัฒนาองคความรูในการปฏิบัติงานและเสริมสรางความเขม
แข็งของเด็กและเยาวชน เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คา
วัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร 
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 88
 ลําดับที่ 10

โครงการปันยิ้ม สรางสุขผูสูงอายุตามรอยวิถีแหงความพอเพียง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการปันยิ้ม สรางสุขผูสูงอายุตามรอย
วิถีแหงความพอเพียง” เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการดูงาน เพื่อ
เพิ่มพูนความรูใหแกผูเกี่ยวของในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกศึกษาดูงาน เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
โดยยึดหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนาที่ 85
 ลําดับที่ 24
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขต อบต.แกมอน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจาย “โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขต 
อบต.แกมอน” เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการดูงาน เพื่อเพิ่มพูน
ความรูใหแกผูเกี่ยวของในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การฝึกศึกษาดูงาน เพื่อสงเสริมและพัฒนาองค
ความรูในการปฏิบัติงานและเสริมสรางความเขมแข็งของบทบาท
สตรี เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คา
สมนาคุณวิทยากร 
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 88
 ลําดับที่ 6

โครงการสรางสรรคอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการสรางสรรคอาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต” เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการดูงาน เพื่อเพิ่มพูน
ความรูใหแกผูเกี่ยวของในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การฝึกศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกปะชา
ชนหรือผูที่เกี่ยวของในการสงเสริมประกอบอาชีพเพื่อสรางรายได
ใหแก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูยากไร คนพิการ หรือ
ประชาชนทั่วไป เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  
- เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 87
 ลําดับที่ 4
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 422,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดพิมพวารสารสิ่งพิมพเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนิน
งานของ อบต.แกมอน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการ “โครงการจัดพิมพวารสารสิ่งพิมพ
เผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานของอบต.แกมอน” เป็นการ
สรางการรับรูสูชุมชนในระดับพื้นที่ โดยการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ผานชองทางตางๆ เชน คาจางผลิตวารสารประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานที่ผานมา และแผนงานที่จําดําเนินงานในอนาคตของ
หนวยงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตาม
1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมแกไขเพิ่มเติม 
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4335 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
3. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 97
 ลําดับที่ 3
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหา
กษัตริย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการป้องกันสถาบันสําคัญของชาติ
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย” เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
กีฬา นันทนาการ เพื่อสรางความรูรักสามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษาไวซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย
รวมแหงความเป็นชาติ เป็นตน 
- เป็นไปตาม
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปี 2560 มาตรา 52 รัฐ
ตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 105
 ลําดับที่ 3

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครทอง
ถิ่นรักษโลก” เกี่ยวกับการฝึกอบรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหแกอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลกหรือกลุมประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครทอง
ถิ่นพิทักษโลก พ.ศ.2561
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 102
 ลําดับที่ 6
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โครงการยกยองเชิดชูบุคคลตนแบบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการยกยองเชิดชูบุคคลตนแบบ” เพื่อ
สรรหาและคัดเลือกเป็นบุคคลตนแบบ ทั้งบุคคลากรภายในองคกร
และบุคคลภายนอกองคกร วาเป็นผูปฏิบัติตนมีคุณธรรมจริยธรรม
สมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นบุคคลตนแบบให
ประชาชนทั่วไปยึดถือปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เชน คาโลและ
ประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 105
 ลําดับที่ 4

โครงการวันทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการวันทองถิ่นโครงการวันทองถิ่น” 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อนอมรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
และเพื่อใหประชาชนไดเห็นถึงความสําคัญของการปกครองสวน
ทองถิ่นอันเป็นรากฐานสําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  
- เป็นไปตาม
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปี 2560 มาตรา 52 รัฐ
ตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 105
 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมการลด ละ เลิก การใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการสงเสริมการลด ละ เลิก การใช
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร” เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการดู
งาน เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกผูเกี่ยวของในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกศึกษาดูงาน เพื่อควบคุม
และกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560
2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.
2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 102
 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมใหความรูเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน (หลัก 3 
Rs)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการอบรมใหความรูเรื่องการจัดการ
ขยะในครัวเรือน (หลัก 3 Rs)” เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการดู
งาน เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกผูเกี่ยวของในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกศึกษาดูงาน เป็นกิจกรรมให
ความรูแกเจาหนาที่ คณะผูบริหาร นักเรียน ประชาชนทั่วไป ฯลฯ
 ใหรูจักการใชวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อควบคุมและ
กําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาพาหนะ คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 102
 ลําดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางสําหรับ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนและการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางสําหรับ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนและการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นฯ (ตามหนังสือ เทศบาลตําบลจอมบึง ที่ รบ 52501/ว 646 ลง
วันที่ 25 มิ.ย. เพื่อรวบรวมและแจงเวียน
กฎหมาย  ระเบียบ หนังสือสั่งการและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ชวยเหลือประชาชนทั้งดานสาธารณภัย การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โรคติดตอ หรือโรคระบาดในทองถิ่น เผยแพรขอมูล
ขาวสารหลักเกณฑ และวิธีการในการชวยเหลือประชาชน ใหคํา
ปรึกษาหรือแนะนําหลักเกณฑและวิธีการในการขอรับความชวย
เหลือในดานตางๆ ใหกับประชาชนที่มาติดตอ รวบรวมขอมูล
ปัญหาความตองการของประชาชน และแจงองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเป็นขอมูลพิจารณาใหความชวยเหลือ ประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ หรือประสานหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการให
ความชวยเหลือประชาชนและรวบรวมขอมูลการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกเรื่องเชื่อมตอกับ
จังหวัดและสวนกลางเพื่อประโยชนในการวางแผนการชวยเหลือ
ประชาชนในภาพรวมและเป็นการเพิ่มชองทางในการอํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนสามารถยื่นขอความชวยเหลือ ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 ก.พ. พ.ศ.2561
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 124 ลําดับที่ 3
 และแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/2564
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 340,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันลอย
กระทง 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ตามอํานาจหนาที่ ขอ (8) ดานการ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนา106  ลําดับที6่

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการวันเด็กแหงชาติสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานแกมอน
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ตามอํานาจหนาที่ ขอ (5) สงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (6) สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนา106  ลําดับที7่
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โครงการวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันสงกรานตและวันผู
สูงอายุ 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ตามอํานาจหนาที่ ขอ (8) ดานการ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566– 2570) หนา106  ลําดับที5่

โครงการสงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่น
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ตามอํานาจหนาที่ ขอ (8) ดานการ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา106  ลําดับที3่
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โครงการสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอม
บึง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสักการะพระบรมรูป
รัชกาลที5่ สืบสานประเพณีของดีจอมบึง 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ตามอํานาจหนาที่ ขอ (8) ดานการ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
3.ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566– 2570)  หนา105  ลําดับ
ที่1

โครงการแหเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแหเทียนพรรษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานแกมอน 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ตามอํานาจหนาที่ ขอ (5) สงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอ (8) ดานการบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา106  ลําดับที4่
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,559,960 บาท

งบบุคลากร รวม 2,277,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,277,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,470,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินดือนพนักงานสวนตําบล ฯลฯ  จํานวน 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
 - ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง
 - ตําแหนงหัวหนาฝ่ายการโยธา
 - ตําแหนงนายชางสํารวจ
 - ตําแหนงนายชางโยธา
 - ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพนักงานสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรได
รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 630,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
 - ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
 - ตําแหนงผูชวยชางโยธา
 - ตําแหนงผูชวยชางไฟฟ้า
 - ตําแหนงผูชวยชางสํารวจ
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางของพนักงานจาง จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้ 
 - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,182,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 292,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจการจาง ควบคุม
งาน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน   ตั้งไว 50,000
 บาท เพื่อเป็นคาตอบคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจการ
จาง ควบคุมงาน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2 /ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น,  
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156  ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
     
 - เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจาย เป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
 - เป็นไปตาม
1.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2 /ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น,  
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156  ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางและผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบของทางราชการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่ง
มีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 รวมแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549,  
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ค่าใช้สอย รวม 1,530,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สรางอยางใดอยางหนึ่ง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับ
จาง เชน
 - การจางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คากําจัดสิ่งปฏิกูล
 - คาติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท
 - คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
 - คาโฆษณาเผยแพร 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ และคา
ใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภา ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวมแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรม  ในกรณีที่
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน มิไดเป็นหนวยงานจัดฝึกอบรม
เอง และมีความจําเป็นตองสงเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลแกมอน เขารวมการฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่จําเป็นตองใช เชน เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ผาใบเตนขนาด
ใหญ กระดาษ ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท แผงปิดประกาศ ฯลฯ
 หมายความรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ ที่ มท 0808.02/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 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 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2
/ว 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 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
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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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 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

บาท เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องจักร ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุดไมเกิน 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมรี่การด ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม
หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีคาตอหนวย หรือตอชุด
ไมเกิน  5,000 บาท  รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

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 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหใชงานได
ตามปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

งานก่อสร้าง รวม 4,216,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางออกแบบ คารับรองแบบ
ที่จายใหแกเอกชนหรือนิติบุคคล กรณีราชการสวนทองถิ่นไมมี
หนวยงานออกแบบหรือแมแตไมสามารถออกแบบหรือรับรอง
แบบเองไดโดยจายไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราคาจางผู
ใหบริการงานจางออกแบบหรือคารับรองแบบ ตามกระทรวง
กําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสราง พ.ศ.2560
- ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- เป็นไปตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และ
ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง และ พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 8 งานจางออกแบบหรือควบ
คุมงานกอสราง และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

วันที่พิมพ : 16/9/2565  13:30:38 หนา : 109/118



งบลงทุน รวม 4,166,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,166,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบานนายวิเชียร  
ภาคภูมิ หมูที่ 14 บานหวยสําโรง

จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบานนาย
วิเชียร  ภาคภูมิ หมูที่ 14 บานหวยสําโรง  ขนาดผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว  100.00  เมตร  หนา 0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 300.00  ตาราง
เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท กําหนด)พรอมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ป้ายและป้าย
ประชาสัมพันธโครงการแลวเสร็จ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537
2.แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 75 ลําดับที่ 98
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานทุงแจง ซอย
ทรัพยกมล

จํานวน 490,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานทุง
แจง ซอยทรัพยกมล ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 720.00  ตร.ม. พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธโครงการแลว
เสร็จ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537
2.แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม(ฉบับที่1)(พ.ศ.2566-2570) ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานแกมอน (ซอย
สมปองซาวด)

จํานวน 771,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บาน
แกมอน (ซอยสมปองซาวน) ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร ระยะทางยาว 287.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา 861.00  ตร.ม.พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ
โครงการแลวเสร็จ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537
2.แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม(ฉบับที่1)(พ.ศ.2566-2570) ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานวังปลา (สาย
ซอยบานวังปลา เชื่อมตอหมูที่ 9 บานเกากะเหรี่ยง ดานทับตะโก)

จํานวน 699,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานวัง
ปลา สายซอยบานวังปลา เชื่อตอ หมูที่ 9 บานเกากระเหรี่ยง ดาน
ทับตะโก ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 256.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 1,024.00  ตร.ม. พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธโครงการแลว
เสร็จ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537
2.แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม(ฉบับที่1)(พ.ศ.2566-2570) ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานหนองปากชัฏ 
(สายซอยบานนายไหล  ตาละคํา)

จํานวน 721,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บาน
หนองปากชัฎ สายซอยบานนายไหล  ตาละคํา  ขนาดผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 1,050.00  ตร.ม. (ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท กําหนด) พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ป้ายและป้ายประชา
สัมพันธโครงการแลวเสร็จ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537
2.แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม(ฉบับที่1)(พ.ศ.2566-2570) ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานพุตะเคียน 
(สายซอยหุบพอเตา บริเวณบานนางเพ็ญ  วันฉวี)

จํานวน 755,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8
 บานพุตะเคียน สายหุบพอเตา บริเวณบานนางเพ็ญ  วันฉวี ขนาด
ทอ 3.60 ม. x 3.30 ม. (ชนิดชองทางเดียว) ยาว 5.00 ม. พรอม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ป้ายและ
ป้ายประชาสัมพันธโครงการแลวเสร็จ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537
2.ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 69 ลําดับ
ที่ 53 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานสันดอน เสน
บานนายสายธาร  ปิ่นแกว)

จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บาน
สันดอน เสนบานนายสายธาร  ปิ่นแกว ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา 750.00  ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวงชนบทกําหนด)  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธโครงการแลว
เสร็จ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537
2.แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม(ฉบับที่1)(พ.ศ.2566-2570) ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการคลองสวยน้ําใส”เกี่ยวกับ
กิจกรรมการป้องกันปัญหาที่พึงจะเกิดขึ้นกับน้ํา การกําจัดผัก
ตบชวาพัฒนาคุณภาพแหลงน้ําใหดีขึ้น เพื่อนําน้ํามาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการดํารงชีพของมนุษย เชน คาน้ํามันสําหรับ
เครื่องจักรกล คาจางเหมาแรงงานและเครื่องจักร คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ป้ายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ เพื่อรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 แกไขครั้งที่ 2
 หนาที่ 103 ลําดับที่ 6
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โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญา
แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการดู
งาน เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกผูเกี่ยวของในการสงเสริมและสนับ
สนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ ป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 2
 หนาที่ 103 ลําดับที่ 5
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โครงการรักษน้ํา รักป่า รักแผนดิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย “โครงการรักษน้ํา รักป่า รักแผนดิน” 
กิจกรรมปรับภูมิทัศน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติใน
วาระตางๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรน้ําและป่า และ
สรางจิตสํานึกในการคุมครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ ป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 2
 หนาที่ 103 ลําดับที่ 7

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
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มของพนักงาน จาง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 
12 เดือน  ดังนี้ 
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใดอยางหนึ่ง และอยูในความรับ
ผิดชอบของผูรับจาง เชน
- การจางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คากําจัดสิ่งปฏิกูล
- คาติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท
- คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
- คาโฆษณาเผยแพร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุอื่นๆ เพื่อใชในการดําเนินการผลิตน้ํา
ประปาหมูบาน หมูที่ 7 บานพุมวง ตําบลแกมอน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของกิจการประปาหมูบาน หมูที่ 7 บานพุ
มวง ตําบลแกมอน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหใชงานได
ตามปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

179,075

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 71,630

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,900,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,750,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 85,000

เงินสํารองจาย 457,319

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

560,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.แก้มอ้น

222,188

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

179,075

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 71,630

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,900,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,750,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 85,000

เงินสํารองจาย 457,319

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

560,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.แก้มอ้น

222,188

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

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
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,523,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,950,640 615,900 1,730,000 336,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

89,400 4,200

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 521,268

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,109,920 695,160 375,500 216,000 240,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

226,000 48,000 24,000 12,000

เงินวิทยฐานะ 285,600

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

110,000 30,000 50,000 20,000 20,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

55,000 20,000 20,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

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

1,523,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,470,960 9,103,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

55,000 148,600

เงินประจําตําแหนง 72,000 324,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 521,268

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 630,000 108,000 5,374,580

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

50,000 12,000 372,000

เงินวิทยฐานะ 285,600

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000 330,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 125,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 308,000 50,000 36,000 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

120,000 30,000 20,000 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

22,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 221,000 50,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

254,000 200,000 84,000

คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ

10,000

คาติดตั้งโทรศัพท์ 10,000 10,000

คาติดตั้งประปาเพื่อใช้
ในราชการ

10,000 10,000

คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ

30,000 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 162,000 604,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 210,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

22,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 200,000 200,000 671,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

50,000 588,000

คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ

10,000

คาติดตั้งโทรศัพท์ 20,000

คาติดตั้งประปาเพื่อใช้
ในราชการ

20,000

คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ

80,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 50,000 60,000 20,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

60,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

350,000 80,000 80,000

โครงการคุณธรรมและ
จริยธรรม

50,000

โครงการจัดทําสื่อสิ่ง
พิมพ์เพื่อเผยแพรความรู้
ความเข้าใจเรื่องภาษี 
อบต.

20,000

โครงการจัดประชาคม
ระดับหมูบ้าน/ระดับ
ตําบล เพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

50,000

โครงการท้องถิ่นโปรงใส 
หางไกลคอร์รัปชั่น

50,000

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 250,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

60,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

30,000 540,000

โครงการคุณธรรมและ
จริยธรรม

50,000

โครงการจัดทําสื่อสิ่ง
พิมพ์เพื่อเผยแพรความรู้
ความเข้าใจเรื่องภาษี 
อบต.

20,000

โครงการจัดประชาคม
ระดับหมูบ้าน/ระดับ
ตําบล เพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

50,000

โครงการท้องถิ่นโปรงใส 
หางไกลคอร์รัปชั่น

50,000

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่นพนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้างและผู้นําชุมชน

400,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

100,000

โครงการพนักงานดีเดน 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

30,500

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย

70,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการชําระภาษีและ
คาธรรมเนียมให้กับผู้อยู
ในขายต้องชําระภาษี

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 350,000 50,000 50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต์

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่นพนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้างและผู้นําชุมชน

400,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

100,000

โครงการพนักงานดีเดน 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

30,500

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย

70,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการชําระภาษีและ
คาธรรมเนียมให้กับผู้อยู
ในขายต้องชําระภาษี

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,280,000 100,000 1,830,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต์

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

150,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

80,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล

168,000

คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ(ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สร้าง)

10,000

โครงการแขงขันทักษะ
วิชาการเด็กปฐมวัย

50,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

50,000

โครงการศึกษานอก
สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

150,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

80,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล

168,000

คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ(ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สร้าง)

10,000

โครงการแขงขันทักษะ
วิชาการเด็กปฐมวัย

50,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

50,000

โครงการศึกษานอก
สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
เด็กปฐมวัย

10,000

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว)

104,040

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

411,600

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแก้มอ้น

75,180

คาจ้างเหมาบริการ 30,000

คาจ้างเหมาบริการ
บริการบุคคลภายนอก

50,000

โครงการ หนูไมจมน้ํา
แน ถ้าชวยกันดูแล
ป้องกัน

30,000

โครงการการแพทย์ฉุก
เฉิน

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
เด็กปฐมวัย

10,000

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว)

104,040

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

411,600

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแก้มอ้น

75,180

คาจ้างเหมาบริการ 30,000

คาจ้างเหมาบริการ
บริการบุคคลภายนอก

50,000

โครงการ หนูไมจมน้ํา
แน ถ้าชวยกันดูแล
ป้องกัน

30,000

โครงการการแพทย์ฉุก
เฉิน

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจําตําบลแก้มอ้น

30,000

โครงการดําเนินงานตาม
แนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขภายใน
ตําบลแก้มอ้น

300,000

โครงการนวัตกรรม
ผสานพลังเพื่อแก้ปัญหา
ผู้หญิงท้องไมพร้อม“ไม
วาจะท้องตอหรือยุติการ
ท้อง”

40,000

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

330,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

50,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้
กับประชาชน

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจําตําบลแก้มอ้น

30,000

โครงการดําเนินงานตาม
แนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขภายใน
ตําบลแก้มอ้น

300,000

โครงการนวัตกรรม
ผสานพลังเพื่อแก้ปัญหา
ผู้หญิงท้องไมพร้อม“ไม
วาจะท้องตอหรือยุติการ
ท้อง”

40,000

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

330,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

50,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้
กับประชาชน

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคายเยาวชน “
เพิ่มทักษะชีวิต พัฒนา
ตัวตน เยาวชน ลด
พฤติกรรมเสี่ยง”

100,000

โครงการปันยิ้ม สร้างสุข
ผู้สูงอายุตามรอยวิถีแหง
ความพอเพียง

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในเขต อบ
ต.แก้มอ้น

100,000

โครงการสร้างสรรค์
อาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

50,000

โครงการจัดพิมพ์
วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร
ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของ อบต
.แก้มอ้น

150,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติโดย
เฉพาะสถาบันพระมหา
กษัตริย์

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

50,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:30:57 หน้า : 17/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคายเยาวชน “
เพิ่มทักษะชีวิต พัฒนา
ตัวตน เยาวชน ลด
พฤติกรรมเสี่ยง”

100,000

โครงการปันยิ้ม สร้างสุข
ผู้สูงอายุตามรอยวิถีแหง
ความพอเพียง

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในเขต อบ
ต.แก้มอ้น

100,000

โครงการสร้างสรรค์
อาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

50,000

โครงการจัดพิมพ์
วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร
ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของ อบต
.แก้มอ้น

150,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติโดย
เฉพาะสถาบันพระมหา
กษัตริย์

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

50,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:30:57 หน้า : 18/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการยกยองเชิดชู
บุคคลต้นแบบ

10,000

โครงการวันท้องถิ่น 30,000

โครงการสงเสริมการลด 
ละ เลิก การใช้ภาชนะ
โฟมบรรจุอาหาร

60,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการจัดการขยะใน
ครัวเรือน (หลัก 3 Rs)

50,000

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

100,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 50,000

โครงการวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

100,000

โครงการสงเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

โครงการสักการะพระ
บรมรูปรัชกาลที่ 5 สืบ
สานประเพณีของดีจอม
บึง

50,000

โครงการแหเทียน
พรรษา

10,000

โครงการคลองสวยน้ําใส

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:30:57 หน้า : 19/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการยกยองเชิดชู
บุคคลต้นแบบ

10,000

โครงการวันท้องถิ่น 30,000

โครงการสงเสริมการลด 
ละ เลิก การใช้ภาชนะ
โฟมบรรจุอาหาร

60,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการจัดการขยะใน
ครัวเรือน (หลัก 3 Rs)

50,000

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

100,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 50,000

โครงการวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

100,000

โครงการสงเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

โครงการสักการะพระ
บรมรูปรัชกาลที่ 5 สืบ
สานประเพณีของดีจอม
บึง

50,000

โครงการแหเทียน
พรรษา

10,000

โครงการคลองสวยน้ําใส 100,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:30:57 หน้า : 20/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

โครงการรักษ์น้ํา รักป่า 
รักแผนดิน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 280,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 20,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 1,966,000

วัสดุกอสร้าง 30,000 30,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 180,000 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 280,000 120,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 20,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 10,000 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 20,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 250,000

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 400,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:30:57 หน้า : 21/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

30,000 30,000

โครงการรักษ์น้ํา รักป่า 
รักแผนดิน

50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 370,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,016,000

วัสดุกอสร้าง 50,000 120,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 270,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 500,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 45,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 210,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 70,000

วัสดุอื่น 150,000 160,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

260,000

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 200,000 640,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:30:57 หน้า : 22/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 160,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000 10,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 2 ชุดๆ

20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 100,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน

132,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

29,900

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:30:57 หน้า : 23/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 40,000

คาบริการไปรษณีย์ 160,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 2 ชุดๆ

20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 100,000 400,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน

132,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

29,900

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:30:57 หน้า : 24/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า

14,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้านนายวิเชียร 
 ภาคภูมิ หมูที่ 14 บ้าน
ห้วยสําโรง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 2 บ้านทุงแจง ซอย
ทรัพย์กมล

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 บ้านแก้มอ้น (ซอย
สมปองซาวด์)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 5 บ้านวังปลา (สาย
ซอยบ้านวังปลา เชื่อม
ตอหมูที่ 9 บ้านเกา
กะเหรี่ยง ดานทับตะโก)

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:30:57 หน้า : 25/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า

14,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้านนายวิเชียร 
 ภาคภูมิ หมูที่ 14 บ้าน
ห้วยสําโรง

210,000 210,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 2 บ้านทุงแจง ซอย
ทรัพย์กมล

490,000 490,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 บ้านแก้มอ้น (ซอย
สมปองซาวด์)

771,000 771,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 5 บ้านวังปลา (สาย
ซอยบ้านวังปลา เชื่อม
ตอหมูที่ 9 บ้านเกา
กะเหรี่ยง ดานทับตะโก)

699,000 699,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:30:57 หน้า : 26/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 6 บ้านหนองปากชัฏ 
(สายซอยบ้านนายไหล  
ตาละคํา)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8 บ้านพุตะเคียน 
(สายซอยหุบพอเตา 
บริเวณบ้านนางเพ็ญ  
วันฉวี)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 9 บ้านสันดอน เส้น
บ้านนายสายธาร  
ปิ่นแก้ว)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกีฬา
นักเรียนภายในตําบล
แก้มอ้น

100,000

อุดหนุนโครงการวันเด็ก
แหงชาติ

90,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมวินัยนักเรียนใน
โรงเรียนตําบลแก้มอ้น

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 6 บ้านหนองปากชัฏ 
(สายซอยบ้านนายไหล  
ตาละคํา)

721,000 721,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8 บ้านพุตะเคียน 
(สายซอยหุบพอเตา 
บริเวณบ้านนางเพ็ญ  
วันฉวี)

755,000 755,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 9 บ้านสันดอน เส้น
บ้านนายสายธาร  
ปิ่นแก้ว)

520,000 520,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกีฬา
นักเรียนภายในตําบล
แก้มอ้น

100,000

อุดหนุนโครงการวันเด็ก
แหงชาติ

90,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมวินัยนักเรียนใน
โรงเรียนตําบลแก้มอ้น

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตตําบล
แก้มอ้น

5,320,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารสถานที่กลาง
สําหรับศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นฯ

22,000

รวม 20,225,212 16,160,848 2,593,260 11,722,720 1,460,000 1,250,000 422,000 340,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2565  13:30:57 หน้า : 29/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตตําบล
แก้มอ้น

5,320,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารสถานที่กลาง
สําหรับศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นฯ

22,000

รวม 8,775,960 180,000 870,000 64,000,000
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