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องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน
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99/1  ม.4  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล สระตะเคียน
  เขต/อําเภอ เสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  30330

พื้นที่ 273.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 11,714 คน
ชาย 5,884 คน

หญิง 5,830 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลสระตะเคียน
อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 75,430,686.54 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 74,691,648.70 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 28,976,286.78 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 173,839.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 65,498,698.21 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 112,489.80 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 43,441.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 393,345.10 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 204,599.92 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 28,224,029.60 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 36,520,792.29 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 184,968.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 47,942,261.76 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 17,317,731.19 บาท

งบบุคลากร จํานวน 16,267,684.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,833,818.03 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,818,937.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,684,091.54 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 20,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 184,968.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 7,519,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน
อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 112,489.80 110,000.00 450,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

43,441.50 40,000.00 28,100.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 393,345.10 500,000.00 400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 204,599.92 100,000.00 200,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 753,876.32 750,000.00 1,078,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 28,224,029.60 26,048,000.00 28,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

28,224,029.60 26,048,000.00 28,500,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 36,520,792.29 36,082,000.00 35,421,900.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

36,520,792.29 36,082,000.00 35,421,900.00

รวม 65,498,698.21 62,880,000.00 65,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน
อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 17,317,731.19 18,005,390.00 18,432,896.00

งบบุคลากร 16,267,684.00 17,685,875.00 18,654,396.00

งบดําเนินงาน 8,833,818.03 13,210,035.00 11,925,708.00

งบลงทุน 1,818,937.00 10,192,500.00 11,346,600.00

งบเงินอุดหนุน 3,684,091.54 3,761,200.00 4,615,400.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 25,000.00 25,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 47,942,261.76 62,880,000.00 65,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลสระตะเคียน
อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลสระตะเคียน
อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,352,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 778,340

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,535,824

แผนงานสาธารณสุข 2,559,800

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,209,160

แผนงานเคหะและชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 680,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14,982,380

แผนงานการเกษตร 1,399,240

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,432,896

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 65,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน
อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 18,432,896 18,432,896
    งบกลาง 18,432,896 18,432,896

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,684,040 376,020 2,280,720 429,180 8,769,960
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,237,400 0 0 0 2,237,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,446,640 376,020 2,280,720 429,180 6,532,560

งบดําเนินงาน 2,676,800 25,800 735,000 27,600 3,465,200
    คาตอบแทน 515,000 4,800 380,000 9,600 909,400

    คาใช้สอย 1,291,800 21,000 175,000 18,000 1,505,800

    คาวัสดุ 500,000 0 130,000 0 630,000

    คาสาธารณูปโภค 370,000 0 50,000 0 420,000

งบลงทุน 75,700 0 16,500 0 92,200
    คาครุภัณฑ 75,700 0 16,500 0 92,200

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 0 25,000
    รายจายอื่น 25,000 0 0 0 25,000

รวม 8,461,540 401,820 3,032,220 456,780 12,352,360

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 399,540 399,540
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 399,540 399,540

งบดําเนินงาน 289,800 289,800
    คาตอบแทน 44,800 44,800

    คาใช้สอย 245,000 245,000

งบลงทุน 89,000 89,000
    คาครุภัณฑ 89,000 89,000

รวม 778,340 778,340

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 4,467,216 0 0 4,467,216
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,467,216 0 0 4,467,216

งบดําเนินงาน 928,000 3,590,708 15,000 4,533,708
    คาตอบแทน 45,000 0 0 45,000

    คาใช้สอย 768,000 1,595,920 5,000 2,368,920

    คาสาธารณูปโภค 115,000 0 0 115,000

    คาวัสดุ 0 1,994,788 10,000 2,004,788

งบลงทุน 0 19,500 0 19,500
    คาครุภัณฑ 0 19,500 0 19,500

งบเงินอุดหนุน 0 3,515,400 0 3,515,400
    เงินอุดหนุน 0 3,515,400 0 3,515,400

รวม 5,395,216 7,125,608 15,000 12,535,824

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,117,800 1,117,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,117,800 1,117,800

งบดําเนินงาน 1,420,000 1,420,000
    คาตอบแทน 15,000 15,000

    คาใช้สอย 1,260,000 1,260,000

    คาวัสดุ 145,000 145,000

งบลงทุน 22,000 22,000
    คาครุภัณฑ 22,000 22,000

รวม 2,559,800 2,559,800

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 899,160 899,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 899,160 899,160

งบดําเนินงาน 310,000 310,000
    คาตอบแทน 10,000 10,000

    คาใช้สอย 270,000 270,000

    คาวัสดุ 30,000 30,000

รวม 1,209,160 1,209,160
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000
    คาใช้สอย 70,000 70,000

รวม 70,000 70,000

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 635,000 45,000 680,000
    คาใช้สอย 500,000 45,000 545,000

    คาวัสดุ 135,000 0 135,000

รวม 635,000 45,000 680,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,998,480 0 1,998,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,998,480 0 1,998,480

งบดําเนินงาน 840,000 0 840,000
    คาตอบแทน 10,000 0 10,000

    คาใช้สอย 140,000 0 140,000

    คาวัสดุ 690,000 0 690,000

งบลงทุน 0 11,043,900 11,043,900
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 11,043,900 11,043,900

งบเงินอุดหนุน 0 1,100,000 1,100,000
    เงินอุดหนุน 0 1,100,000 1,100,000

รวม 2,838,480 12,143,900 14,982,380

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 1,002,240 0 1,002,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,002,240 0 1,002,240

งบดําเนินงาน 287,000 30,000 317,000
    คาตอบแทน 10,000 0 10,000

    คาใช้สอย 222,000 30,000 252,000

    คาวัสดุ 55,000 0 55,000

งบลงทุน 80,000 0 80,000
    คาครุภัณฑ 80,000 0 80,000

รวม 1,369,240 30,000 1,399,240

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,352,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 778,340

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,535,824

แผนงานสาธารณสุข 2,559,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,209,160

แผนงานเคหะและชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 680,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14,982,380

แผนงานการเกษตร 1,399,240

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,432,896

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 65,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 
87 จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลสระตะเคียน และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอเสิงสาง

ขอ 1 ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอ 2 ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท

ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลสระตะเคียน
อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ขอ 6 ใหนายกองค์การบริหารสวนตําบลสระตะเคียนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ขอ 7 ใหนายกองค์การบริหารสวนตําบลสระตะเคียนมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

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

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

(นายถวิล สูตรกระโทก)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลสระตะเคียน

อนุมัติ

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

(นายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์)

ตําแหนง นายอําเภอเสิงสาง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน
อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 73,839.28 59,720.80 70,000.00 471.43 % 400,000.00
     ภาษีป้าย 31,934.00 52,769.00 40,000.00 25.00 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 105,773.28 112,489.80 110,000.00 450,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

20.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 654.00 685.50 600.00 -16.67 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,120.00 1,830.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 6,800.00 29,100.00 6,000.00 -16.67 % 5,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 20.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 6,000.00 9,000.00 5,200.00 5.77 % 5,500.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

17,559.00 2,526.00 17,000.00 -70.59 % 5,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 6,300.00 0.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 280.00 300.00 200.00 150.00 % 500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 42,853.00 43,441.50 40,000.00 28,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 505,127.02 393,345.10 500,000.00 -20.00 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 505,127.02 393,345.10 500,000.00 400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 1.30 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 64,600.00 0.00 100.00 % 100,000.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 129,880.00 139,998.62 80,000.00 25.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 129,880.00 204,599.92 100,000.00 200,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 814,547.05 824,791.33 950,000.00 23.68 % 1,175,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,292,634.03 11,737,360.66 10,200,000.00 14.31 % 11,660,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 5,066,624.64 5,605,343.18 5,200,000.00 2.88 % 5,350,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 293,218.67 297,181.31 290,000.00 3.45 % 300,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,846,067.49 9,318,393.81 9,000,000.00 6.94 % 9,625,000.00
     คาภาคหลวงแร 139,247.17 141,131.40 140,000.00 7.14 % 150,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 78,505.00 51,430.68 78,000.00 2.56 % 80,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ 6,053.20 6,231.53 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

180,561.00 234,784.00 180,000.00 -16.67 % 150,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 4,141.90 7,381.70 4,000.00 0.00 % 4,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,721,600.15 28,224,029.60 26,048,000.00 28,500,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 35,195,054.00 36,520,792.29 36,082,000.00 -1.83 % 35,421,900.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 35,195,054.00 36,520,792.29 36,082,000.00 35,421,900.00
รวมทุกหมวด 61,700,287.45 65,498,698.21 62,880,000.00 65,000,000.00

วันที่พิมพ : 17/8/2565  10:21:09 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน

อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 65,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 450,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 400,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 50,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 28,100 บาท
คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,500 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,500 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 4,000 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 6,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

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

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 200,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 100,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 28,500,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 1,175,000 บาท
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,660,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,350,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 300,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,625,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 150,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ จํานวน 6,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 150,000 บาท

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 4,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 35,421,900 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 35,421,900 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 179,396 126,523 220,000 13.64 % 250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,520 8,398 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,323,000 11,661,800 12,679,200 0 % 12,679,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,207,200 3,356,200 3,667,200 0 % 3,667,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 104,000 108,000 150,000 0 % 150,000

เงินสํารองจาย 395,100 1,166,810.19 458,030 71.37 % 784,934

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 535,960 10.37 % 591,562

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0 0 0 100 % 300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลสระตะเคียน
อําเภอเสิงสาง    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

0 0 300,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารสวน
ตําบลสระตะเคียน 

290,000 300,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

290,000 590,000 0 0 % 0

รวมงบกลาง 15,797,216 17,317,731.19 18,020,390 18,432,896
รวมงบกลาง 15,797,216 17,317,731.19 18,020,390 18,432,896
รวมงบกลาง 15,797,216 17,317,731.19 18,020,390 18,432,896

รวมแผนงานงบกลาง 15,797,216 17,317,731.19 18,020,390 18,432,896
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

532,080 532,080 532,080 0 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

90,720 90,720 90,720 0 % 90,720
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,612,040 2,518,044 2,158,440 -29.42 % 1,523,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,326,040 3,232,044 2,872,440 2,237,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,006,199 3,274,200 2,457,360 5.92 % 2,602,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

112,158 107,520 93,780 12.28 % 105,300

เงินประจําตําแหนง 168,000 168,000 210,000 0 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 442,594 463,080 471,480 2.57 % 483,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 58,479 56,340 47,940 -6.26 % 44,940

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,787,430 4,069,140 3,280,560 3,446,640
รวมงบบุคลากร 7,113,470 7,301,184 6,153,000 5,684,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

21,900 36,600 965,200 -48.2 % 500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 35,600 -71.91 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 58,228.25 50,121.75 1,005,800 515,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

 คาเชาเครื่องถายเอกสาร  0 0 42,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด
สถานที่ราชการ

71,500 77,000 84,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด
สถานที่ราชการ

0 0 0 100 % 90,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 0 100 % 100,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 47,899 95,041 100,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ

71,500 77,000 84,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ

0 0 0 100 % 84,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 52,800

คาเชาเครื่องถายเอกสาร  38,500 38,500 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 21,895 20,050 45,000 -11.11 % 40,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัลคาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

256,632 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการคาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

0 79,602 100,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร คาลง
ทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

0 0 0 100 % 250,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 161,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0 0 14,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 13,030 12,380 0 0 % 0

โครงการจัดทําเอกสาร วารสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์

48,500 0 49,500 -100 % 0

โครงการจัดทําเอกสาร วารสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์

0 0 0 100 % 50,000
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โครงการจัดทําเอกสาร วารสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

0 49,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แกคณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างฯ ผู้นําชุมชน

0 0 0 100 % 500,000

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  

0 0 226,500 -100 % 0

โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานสวนตําบลฯ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานสวนตําบลฯ

29,942 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 26,171.49 55,597.86 55,000 45.45 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 625,569.49 504,170.86 991,000 1,291,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 52,945 47,758 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 67,188.4 54,263.7 60,000 0 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 16,600 0 100,000 -70 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 175,590.2 206,016 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 148,800 0 90,000 -77.78 % 20,000
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ 57,000 31,270 60,000 0 % 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุสนาม 0 0 7,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 518,123.6 339,307.7 647,000 500,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 271,974.66 256,912.99 255,000 -1.96 % 250,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 31,921.34 41,082.91 40,000 0 % 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,849.8 10,528.33 15,000 0 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 518 4,748 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 51,656 51,757.65 52,000 0 % 52,000

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

รวมค่าสาธารณูปโภค 366,919.8 365,029.88 375,000 370,000
รวมงบดําเนินงาน 1,568,841.14 1,258,630.19 3,018,800 2,676,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 1,500

เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง)              
                 

0 50,600 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:25 หน้า : 7/72



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

เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) ขนาด 
12,000บีทียู

0 0 0 100 % 33,600

เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) ขนาด 
15,000บีทียู

0 0 0 100 % 40,600

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ร.10 , ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯ ราชินี พร้อมติดตั้ง 

160,000 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต                       
                      

0 11,000 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 0 0 11,000 -100 % 0

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 0 0 25,500 -100 % 0

โต๊ะรับแขกชนิดไม้ 4 ตัว 9,000 0 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 8,500 0 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 9 สีทอง                            
                

0 13,000 0 0 % 0

พัดลมตั้งพื้นแบบสไลด์ ขนาด 18 นิ้ว 0 3,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เลื่อยโซยนต์ 38,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงกลางแจ้ง 99,600 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้                              
                                  

0 11,000 0 0 % 0

เครื่องตัดหญ้า                                    
                                

0 9,095 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายสงน้ําดับเพลิง        0 43,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 

0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,300 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา         
                                          

0 7,800 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smat 
Card Reader) 

700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สนาม

เต็นท์ทรงโค้ง 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 315,800 153,995 77,500 75,700
รวมงบลงทุน 315,800 153,995 77,500 75,700
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 20,000 0 0 0 % 0

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ

0 0 0 100 % 25,000

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ

0 20,000 25,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 25,000 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 25,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,018,111.14 8,733,809.19 9,274,300 8,461,540
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 355,980 5.63 % 376,020

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 355,980 376,020
รวมงบบุคลากร 0 0 355,980 376,020
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,800 0 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 4,800 4,800
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 6,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการคาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน 

0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร คาลง
ทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

0 0 0 100 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 18,000 21,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 22,800 25,800

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 378,780 401,820
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 948,391 1,015,800 1,087,040 34.79 % 1,465,200

เงินประจําตําแหนง 0 0 21,000 100 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 209,040 223,620 248,160 0 % 248,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 440,760 463,440 474,600 5.64 % 501,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 42,120 32,280 -25.65 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,646,191 1,744,980 1,863,080 2,280,720
รวมงบบุคลากร 1,646,191 1,744,980 1,863,080 2,280,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

141,900 203,250 330,000 6.06 % 350,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 32,500 -7.69 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 153,400 236,265 362,500 380,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆในการจัดทําสิ่งของ 
คาถายเอกสารเข้ารูปเลมเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ฯลฯ 

4,455 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

62,000 24,540 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 65,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร คาลง
ทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

0 0 0 100 % 95,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 56,900 -100 % 0

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้

49,700 48,750 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้

0 0 0 100 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,080 2,990 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 122,235 76,280 381,900 175,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,925.9 21,570 50,000 40 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,000 53,690 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 114,925.9 75,260 110,000 130,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 434 18,354.87 90,000 -44.44 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 434 18,354.87 90,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 390,994.9 406,159.87 944,400 735,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบติด
ผนัง)

0 21,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบติด
ผนัง) ขนาด 18,000บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

42,000 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 0 0 11,000 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 0 0 0 100 % 16,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 27,500 27,500 0 0 % 0

พัดลมตั้งพื้นแบบไสด์ 0 1,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที)

0 0 2,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 69,500 80,300 28,600 16,500
รวมงบลงทุน 69,500 80,300 28,600 16,500

รวมงานบริหารงานคลัง 2,106,685.9 2,231,439.87 2,836,080 3,032,220
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 409,440 4.82 % 429,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 409,440 429,180
รวมงบบุคลากร 0 0 409,440 429,180
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 9,600 0 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 9,600 9,600
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการคาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน 

0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร คาลง
ทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

0 0 0 100 % 18,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 18,000 18,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 27,600 27,600

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 437,040 456,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,124,797.04 10,965,249.06 12,926,200 12,352,360

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:25 หน้า : 16/72



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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 369,300 4.87 % 387,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 12,240 0 % 12,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 381,540 399,540
รวมงบบุคลากร 0 0 381,540 399,540

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,800 0 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 4,800 44,800
ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการคาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน   
     

0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร คาลง
ทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

0 0 0 100 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 8,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยความปลอดภัย
ทางถนน

3,880 0 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์อํานวยความปลอดภัย
ทางถนน 

0 6,520 20,000 -100 % 0

โครงการชุมนุมสวนสนามและบําเพ็ญ
ประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.

0 0 0 100 % 30,000

โครงการบ้านเมืองนาอยูและปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐบาลและสงเสริมสนับ
สนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 35,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

43,681.2 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 150,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 47,561.2 6,520 243,000 245,000
รวมงบดําเนินงาน 47,561.2 6,520 247,800 289,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 17,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ราย
จายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง)

0 0 0 100 % 72,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 89,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 89,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 47,561.2 6,520 629,340 778,340
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 47,561.2 6,520 629,340 778,340

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,656,600 1,773,000 2,120,208 17.3 % 2,487,060

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 134,400 0 % 134,400

เงินประจําตําแหนง 0 0 21,000 100 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 84,000 136,500 260,400 0 % 260,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,251,378 1,322,319 1,424,376 1.85 % 1,450,776
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 90,891 91,211 98,340 -5.86 % 92,580

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,082,869 3,323,030 4,058,724 4,467,216
รวมงบบุคลากร 3,082,869 3,323,030 4,058,724 4,467,216

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

7,200 4,500 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 45,000 0 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 34,260 44,890 45,000 45,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ  ผู้ประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 450,000

คาจ้างเหมาบริการ  ผู้ประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 456,500 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ ผู้ประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

412,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:25 หน้า : 21/72



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

คาจ้างเหมาบริการ พนักงานทําความ
สะอาด (ภารโรง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 149,500 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ พนักงานทําความ
สะอาด (ภารโรง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 168,000

คาจ้างเหมาบริการ พนักงานทําความ
สะอาด(ภารโรง)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

143,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการผู้ประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

0 0 450,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด 
(ภารโรง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 156,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาใช้
จายอื่นคาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

0 0 100,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

46,400 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการคาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

0 49,484 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร คาลง
ทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 37,262.3 18,072 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 639,162.3 673,556 786,000 768,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 42,047.72 39,433.58 60,000 -16.67 % 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 18,981.99 10,724.49 30,000 -33.33 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 37,878 37,878 40,000 12.5 % 45,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 98,907.71 88,036.07 130,000 115,000
รวมงบดําเนินงาน 772,330.01 806,482.07 961,000 928,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,855,199.01 4,129,512.07 5,019,724 5,395,216
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป 
2563  

72,333 0 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป 
2565 

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป 
2566

0 0 0 100 % 85,000

โครงการนิทรรศการผลงานของหนู 0 0 0 100 % 20,000

โครงการนิทรรศการผลงานของหนู 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 30,000

โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาการผานสื่อ
ธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 70,000

โครงการสงเสริมพัฒนาการผานสื่อ
ธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

54,905 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

1,595,460 1,363,490 1,615,425 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 1,390,920

รวมค่าใช้สอย 1,722,698 1,363,490 1,670,425 1,595,920
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,668 31,369 30,000 40 % 42,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 2,067,610 -7.97 % 1,902,788

คาอาหารเสริม (นม) 1,737,710.18 1,773,703.22 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 54,670 38,640 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,842,048.18 1,843,712.22 2,167,610 1,994,788
รวมงบดําเนินงาน 3,564,746.18 3,207,202.22 3,838,035 3,590,708

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

ชั้นวางหนังสือ 1,800 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อน  27,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเลนสนาม 76,000 124,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โทรโขง 3,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0 0 0 100 % 9,500

เครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 ก๊อก 
จํานวน 1 เครื่อง

14,600 0 0 0 % 0

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ 6,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องปริ้นชนิดสี  0 4,300 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 3 เครื่อง

7,800 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 5 เครื่อง

21,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ศาลพระภูมิ  0 5,992 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 159,000 134,292 0 19,500
รวมงบลงทุน 159,000 134,292 0 19,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 3,628,900 3,563,155 3,721,200 -100 % 0

อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 0 0 0 100 % 3,515,400

รวมเงินอุดหนุน 3,628,900 3,563,155 3,721,200 3,515,400
รวมงบเงินอุดหนุน 3,628,900 3,563,155 3,721,200 3,515,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,352,646.18 6,904,649.22 7,559,235 7,125,608
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมศูนย์การเรียนรู้ตําบลสระ
ตะเคียน

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมศูนย์การเรียนรู้ตําบลสระ
ตะเคียน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมศูนย์การเรียนรู้ตําบลสระ
ตะเคียน 

0 4,990 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสงเสริมศูนย์การเรียนรู้ตําบลสระ
ตะเคียน  

9,991 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,991 4,990 5,000 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 9,991 4,990 15,000 15,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 9,991 4,990 15,000 15,000
รวมแผนงานการศึกษา 11,217,836.19 11,039,151.29 12,593,959 12,535,824

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 408,468 564,270 315,500 111.85 % 668,400

เงินประจําตําแหนง 42,000 38,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 342,960 360,600 378,640 4.95 % 397,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 20,340 15,000 -33.33 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 817,428 983,710 751,140 1,117,800
รวมงบบุคลากร 817,428 983,710 751,140 1,117,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 144,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 2,756.75 8,400 159,000 15,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 30,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 0 100 % 50,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ  คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ หรือจัด
ทําเอกสารรูปเลมอื่นใด ฯลฯ

0 29,433.56 0 0 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ หรือจัด
ทําเอกสารรูปเลมอื่นใดฯลฯ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารสวนตําบลสระตะเคียน 

30,396.56 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิ
ฐานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  

9,165 0 0 0 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติย ราชนารี                                   
                                               

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติย ราชนารี

0 0 0 100 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก  

0 0 150,000 -100 % 0

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ ด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดตอ

0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ ด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดตอ

0 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 611,124 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาใช้
จายอื่นคาของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ พวงมาลา คาชดใช้ความ
เสียหายและคาสินไหมทดแทน

0 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร คาลง
ทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

0 0 0 100 % 75,000

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 100 % 800,000

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 638,380 612,225 800,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 100 % 150,000
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก  

0 140,838.4 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก    

138,577.2 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิฐาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

95,825 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 90,814 100,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 26,018.03 10,109.69 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 938,361.79 1,494,544.65 1,255,000 1,260,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:25 หน้า : 32/72



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

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 18,463 22,156 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14,980 9,500 20,000 50 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 8,610 3,710 0 100 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,000 30,700 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 78,053 66,066 120,000 145,000
รวมงบดําเนินงาน 1,019,171.54 1,569,010.65 1,534,000 1,420,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบเยกสวน (แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)) จํานวน 1 เครื่อง

29,700 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 29,600 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต 0 6,500 0 0 % 0

พัดลมโคจรขนาด 18 นิ้ว  2 เครื่อง     4,000 0 0 0 % 0

พัดลมดูดอากาศขนาด 12 นิ้ว  2 เครื่อง    4,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5วัตต์ จํานวน 2 เครื่อง   

24,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้ทําน้ําเย็น น้ําร้อน  0 6,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับ
งานสํานักงาน

0 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 4,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 61,700 63,400 0 22,000
รวมงบลงทุน 61,700 63,400 0 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,898,299.54 2,616,120.65 2,285,140 2,559,800
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,898,299.54 2,616,120.65 2,285,140 2,559,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 488,360 578,280 615,360 9.87 % 676,080
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

8,280 7,500 8,280 0 % 8,280

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 201,960 156,840 166,320 3.9 % 172,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,140 3,360 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 750,740 787,980 831,960 899,160
รวมงบบุคลากร 750,740 787,980 831,960 899,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 2,400 0 15,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชน 0 0 600,000 -100 % 0

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชน 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ   
0 0 25,000 -100 % 0
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร คาลง
ทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

0 0 0 100 % 130,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการป้องกันการแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

10,100 0 0 0 % 0

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรใน
ชุมชน

19,855 0 0 0 % 0

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรใน
ชุมชน

0 0 0 100 % 15,000

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรใน
ชุมชน 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพตําบลสระ
ตะเคียน (อาชีพระยะสั้น)  

17,721 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพตําบลสระ
ตะเคียน (อาชีพระยะสั้น)

0 0 0 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพตําบลสระ
ตะเคียน (อาชีพระยะสั้น)            0 0 15,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาผู้นํากิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

9,500 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬา
และสงทีมเข้ารวมการแขงขันกีฬาตางๆ 

24,785 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬา
และสงทีมเข้ารวมการแขงขันกีฬาตางๆ

0 0 0 100 % 35,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬา
และสงทีมเข้ารวมการแขงขันกีฬาตางๆ     0 0 35,000 -100 % 0

โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตําบลสระตะเคียน 

12,710 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
0 0 15,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,674 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 102,345 0 755,000 270,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,360 6,600 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 6,000 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 29,360 12,600 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 134,105 12,600 800,000 310,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บของ/ตู้เก็บเอกสาร
0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 30,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา  2,600 0 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องโน้ตบุ๊ก         

3,800 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 37,100 0 12,000 0
รวมงบลงทุน 37,100 0 12,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 921,945 800,580 1,643,960 1,209,160
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 921,945 800,580 1,643,960 1,209,160

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 448,920 472,260 0 0 % 0
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 605,520 617,520 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 73,320 61,320 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,169,760 1,193,100 0 0
รวมงบบุคลากร 1,169,760 1,193,100 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,150 6,685 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,150 6,685 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาออกแบบกอสร้างและรับรอง
แบบกอสร้างจ้างควบคุมงานกอสร้างสําหรับ
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งกอสร้าง

200,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาใช้
จายอื่น คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คา
พวงมาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหม
ทดแทน 

0 700 0 0 % 0
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาใช้
จายอื่น คาของรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา คา
ชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน

600 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 85,745 22,825.35 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 286,345 23,525.35 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,073 0 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 99,208.26 129,470 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 266,449.89 660,683.4 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 13,568.8 13,634.6 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 7,950 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 386,299.95 811,738 0 0
รวมงบดําเนินงาน 680,794.95 841,948.35 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ระดับบริหาร   จํานวน 1 ชุด 6,100 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน (สีดํา) จํานวน 4 ตัว  2,400 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก  
จํานวน 1 ตู้

5,800 0 0 0 % 0
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โต๊ะทํางานเหล็ก 9,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้ทําน้ําเย็น-น้ําร้อน  จํานวน 1 ตู้ 6,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,300 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 33,250 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 33,250 0 0
รวมงบลงทุน 29,300 33,250 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,879,854.95 2,068,298.35 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองศรีสุข หมูที่ 9             
(จากบ้านนายสวน ณีรวรรณ์ – บ้านนาย
ณรงค์ โสมกูล) 

282,000 0 0 0 % 0
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4            (เชื่อม
บ้านโคกไม้ตาย – บ้านโคกวัวนอน พร้อม
วางทอระบายน้ํา)    

381,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสูง หมูที่ 3              
(สายบ้านนายพัสดุถึงบ้านนายเดน)  

282,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระตะเคียน หมูที่ 1    
 (ตอจากสายบ้านนางเสียม – บ้านนายสา
มิตร)  

132,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไขน้ํา  หมูที่ 5  
(จากบ้านนางเบญจลักษณ์ ยอกระโทก – 
หน้าบ้านนายพาน เคนหนองเดิ่น) 

377,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิน หมูที่ 2                        
(จากบ้านนายชูชาติ – บ้านนายสะท้อน)  

378,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม หมูที่ 8             
(จากซอยบ้านนายรวม – คลองสงน้ํา) 

222,000 0 0 0 % 0
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสูง 
หมูที่ 3      
(จากบ้านโคกสูง – บ้านโนนสําราญ)

0 219,400 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านบุงิ้ว หมู
ที่ 7 (บ้านบุงิ้ว – อางเก็บน้ํา)

307,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านสระ
ตะเคียน หมูที่ 1
(จากคลองพรม – บุลื่น)         

396,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไข
น้ํา หมูที่ 5  
เลียบคลองลํามาศ (จากบ้านนางมะลิซ้อน 
ยะกระโทก)

0 219,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
หิน หมูที่ 2      
(จากฝายบุงิ้ว – ถนนดําข้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

150,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกวัว
นอน หมูที่ 6              
(จากไรนางคําปัน – เขตตําบลโนนสมบูรณ์
เป็นบางจุดที่เสียหาย)   

397,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง 
หมูที่ 3 
(สายบ้านนายสนธยา) 

52,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านบุงิ้ว  หมู
ที่ 7                            
(จากเส้นประปา – ไร อ.สิริ)                  

0 218,400 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม หมูที่ 
8 (จากบ้านนายปรีชา - คลองสงน้ํา)          
       

23,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านใหมคู
เมือง หมูที่ 15                 
(จากบ้านนายสมร – บ้านนางพลอย)         
         

0 17,800 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านใหมคู
เมือง หมูที่ 15                 
(จากวัดบ้านใหม – หนองก้านเหลือง)        
          

0 183,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก บ้านคลอง
ศรีสุข หมูที่ 9    
(จากวัดคลองศรีสุข – คลองสงน้ําสะพาน)   
     

0 495,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน            
(จากบ้านนายมิตรชัย หริ่งกระโทก –แยกวัด
โคกไม้ตาย) จํานวน 12 ต้น

409,000 0 0 0 % 0

โครงการเทพื้นคอนกรีตลานบริเวณหน้า
อาคารเรียน/ลานหน้าเสาธง ศพด. 
จํานวน 2 แหง 
(ศพด.โคกสูง-บุงิ้ว ,โคกไม้งาม-โคกวัวนอน) 
                                     

100,000 0 0 0 % 0

ติดตั้งรางน้ําฝนรอบตัวอาคารเรียน (ศพด
.สระตะเคียน-บ้านใหม)

48,792 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,936,792 1,353,700 0 0
รวมงบลงทุน 3,936,792 1,353,700 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอเสิงสาง 
(คาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า)

0 120,936.54 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 120,936.54 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 120,936.54 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 3,936,792 1,474,636.54 0 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ  0 0 30,000 -100 % 0

โครงการกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน 16,000 14,460 20,000 -100 % 0

โครงการกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ  0 18,250 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ   14,930 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,930 32,710 50,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 30,930 32,710 50,000 70,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 30,930 32,710 50,000 70,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,847,576.95 3,575,644.89 50,000 70,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ อบต.สระตะเคียน พบปะ
ประชาชน

9,970 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และสนับสนุนให้ความรู้
ในการจัดทําแผนหมูบ้าน/ชุมชน

20,195 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,165 0 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 30,165 0 10,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 30,165 0 10,000 0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,165 0 10,000 0

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาสามัคคี "สระตะเคียนเกมส์" 
ครั้งที่ 22

197,400.65 0 0 0 % 0
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โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” 
ครั้งที่ 23 

0 479,880.55 0 0 % 0

โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” 
ครั้งที่ 24  

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” 
ครั้งที่25

0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 197,400.65 479,880.55 500,000 500,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 99,838 96,684.13 100,000 35 % 135,000

รวมค่าวัสดุ 99,838 96,684.13 100,000 135,000
รวมงบดําเนินงาน 297,238.65 576,564.68 600,000 635,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 297,238.65 576,564.68 600,000 635,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประเพณีสงกรานต์  สืบสาน
วัฒนธรรม

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสาน
วัฒนธรรม

0 0 0 100 % 5,000

โครงการพระธรรมทูตสงเสริมจริยธรรมสู
ชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพระธรรมทูตสงเสริมจริยธรรมสู
ชุมชน

9,430 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา
และพัฒนาจริยธรรมเยาวชน

17,330 0 25,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา
และพัฒนาจริยธรรมเยาวชน

0 0 0 100 % 25,000

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา   0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 26,760 0 45,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 26,760 0 45,000 45,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:25 หน้า : 50/72



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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะท้าวสุ
รนารี (องค์ประจําอําเภอเสิงสาง)              
  

0 0 40,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 40,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 40,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 26,760 0 85,000 45,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 323,998.65 576,564.68 685,000 680,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 680,280 79.48 % 1,221,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 18,000 0 % 18,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 635,131 3.52 % 657,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 49,200 21.95 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,424,611 1,998,480
รวมงบบุคลากร 0 0 1,424,611 1,998,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างออกแบบกอสร้างและรับรองแบบกอ
สร้าง จ้างควบคุมงานกอสร้าง สําหรับ
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาใช้
จายอื่น

0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร คาลง
ทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 90,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 200,000 0 % 200,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 800,000 -50 % 400,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 1,090,000 690,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,190,000 840,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,614,611 2,838,480
งานก่อสร้าง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองศรีสุข หมูที่ 9 (จากสี่แยกบ้าน
นางบุญตา-ถนนทางหลวงชนบท)

0 0 0 100 % 857,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4  (จากบ้านนางสาว
รัตนาพร เข้าซอย)

0 0 0 100 % 17,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4  เข้าไร (สายนาง
สายพาน โฮนกระโทก)

0 0 0 100 % 44,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4 (จากบ้านนางประ
ทุม  อวมกระโทก – ไรนายชํานาญ  น้อย
มณี)

0 0 0 100 % 285,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกวัวนอน หมูที่ 6 พร้อมวางทอ 
จํานวน 2 จุด (สายไรนายกิตติศักดิ์ บอกขุน
ทด-ไรนายมิตรชัย หริ่งกระโทก)

0 0 0 100 % 747,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสูง หมูที่ 3 (จากบ้านนายสามารถ  
บองโพธิ์ – บ้านนางพูน ลองกระโทก)

0 0 0 100 % 370,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบุงิ้ว หมูที่ 7 (จากบ้านนายมงคล  อุตร
เดช - ทางแยกเข้าบ้านหนองหิน)

0 0 0 100 % 684,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระตะเคียน หมูที่ 1                    
(ซอยบ้านนายเขียด  สูบกระโทก-ประตูวัด
สระตะเคียน)

0 0 0 100 % 71,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันตินิมิตร หมูที่ 11 (จากหน้าโรงเรียน
สันติสุข -หัวสะพาน)

0 0 0 100 % 1,164,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไขน้ํา หมูที่ 5 (จากบ้านนายแป้น 
ผัดกระโทก – บ้านนางราตรี แยกกระโทก)

0 0 0 100 % 263,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม หมูที่ 8 (จากคลองสงน้ํา – บ้าน
นายสังคม แปลกกระโทก)

0 0 0 100 % 434,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหมคูเมือง หมูที่ 15 (จากบ้านนาย
โพธิ์-สี่แยกบ้านนายเสียม)

0 0 0 100 % 80,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4 
(จากหน้าศาลาไป บ้านนายทองคํา)

0 0 481,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่4 (ซอยหลังโรงเรียน
โคกไม้งาม) 

0 0 410,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านบุงิ้ว หมูที่ 7 
(จากบ้านครูต้อย – บ้านแมสงา) 

0 0 433,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระตะเคียน หมูที่ 1
(จากบ้านนายจ๊อดแอ็ด–ถนนทางไปบ้านเตา
เหล็ก) 

0 0 426,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันตินิมิตร หมูที่ 11 
(จากบ้านหมอสุวจี –บ้านนางจงกลนี วิลัย
วรรณ)

0 0 520,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองไขน้ํา หมูที่ 5 
(จากบ้านนางดํา ศรีคณิต-คลองสงน้ําชล
ประทานติดบ้านนายอรุณ โรคกระโท
กทองคํา)

0 0 302,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองไขน้ํา หมูที่ 5 
(จากบ้านนายฤชุทัย ใหญกระโทก– บ้าน
นายสมบูรณ์ บุญเลี้ยง)

0 0 216,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหิน หมูที่2 
(จากบ้านนางสมบูรณ์–สะพานข้ามหมูบ้าน)

0 0 479,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหม หมูที่ 8 
(จากบ้านนายวีระพงษ์ สูบกระโทก–บ้าน
นายดาวรุงเรือง แปลกกระโทก)

0 0 326,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหม หมูที่ 8
(จากเส้นบ้านนายวิชัยซึมกระโทก–สี่แยก
บ้านนางวงเดือน โยงกระโทก)

0 0 460,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหมคูเมือง หมูที่ 15    (จากบ้านนาย
เพียว - บ้านนายตี๋)

0 0 0 100 % 183,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหมคูเมือง หมูที่ 15 (จากแยกบ้านนาง
รุง-บ้านนายทองเลี่ยม)

0 0 0 100 % 118,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหมคูเมือง หมูที่ 15
(จากบ้านนายดี - บ้านนางสุนีย์)

0 0 190,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านสันตินิ
มิตร หมูที่ 11 (จากถนนลาดยาง - สะพาน
บ้านบุบ้านโคก)

0 0 0 100 % 538,000
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
หิน หมูที่ 2 (จากบ้านนางดํา-ไรนายดํารง)

0 0 0 100 % 314,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
หิน หมูที่ 2 พร้อมวางทอ (จากฝายบุ
งิ้ว-ประปาบุงิ้ว)

0 0 0 100 % 63,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม หมู
ที่ 8 (จากบ้านนางประภาวี สงนอก – โค้ง
ไรกํานัน)

0 0 0 100 % 335,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านใหมคู
เมือง หมูที่ 15 (จากคลองสงน้ํา – บ้านนาย
ประสิทธิ์  พวกพล)

0 0 0 100 % 2,003,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกวัว
นอน หมูที่ 6 
(จากถนนดํา – ไรนายสมมุง ศรีนอก) 

0 0 222,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านสระ
ตะเคียน  หมูที่ 1 
(จากดอนสีดา - หนองตลาด)

0 0 0 100 % 283,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านสระ
ตะเคียน หมูที่ 1(จากดอนอะราง-น้ําผุด)

0 0 0 100 % 609,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไข
น้ํา หมูที่ 5 เลียบคลองสงน้ํา (จากบ้านนาย
สวาง ศรีบุญชัย – บ้านนางชม้อย  ยอกระ
โทก)

0 0 0 100 % 105,000
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านหนอง
ใหญ หมูที่ 12 
(สายทางเข้าไรนายประกอบกิจ ปลิงกระโท
ก–ไรนายอดุลย์ ขวัญเมือง) 

0 0 810,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม หมู
ที่ 8
(บ้านนายอุทัย เศียรกระโทก ทางเข้าไร–
เส้นสันติสุขไปไรนางยุภารัตน์ ชํานาญกิจ)

0 0 866,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา พร้อมวาง
ทอทุกซอยในหมูบ้าน บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 
4

0 0 0 100 % 236,000

โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับทาง
เข้าไรบ้านสันติสุข หมูที่ 10 
(ซอย 3 -ฝังตะวันออก) 

0 0 57,000 -100 % 0

โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับทาง
เข้าไรบ้านสันติสุข หมูที่ 10 
(ซอย 6 จากถนนหลัก –อุทธยานตะวัน
ออก)

0 0 51,000 -100 % 0

โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับบ้าน
สระตะเคียน หมูที่ 1 
(จากบุกล้วย –น้ําผุด) 

0 0 111,000 -100 % 0
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โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับบ้าน
ห้วยเตยพัฒนา หมูที่ 14
(จากบ้านนายคมสัน–ไรนายเจิม)

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระตะเคียน หมูที่ 1
(สายบ้านสระตะเคียน หมูที่ 1 เชื่อมตอบ้าน
โคกเตาเหล็ก)

0 0 0 100 % 142,000

โครงการซอมแซมถนนลาดยางบ้านสันติสุข 
หมูที่ 10 
(จากเส้นทิศใต้ท้ายบ้านสันติสุข หมูที่ 10– 
ถนนที่ทํากิน) 

0 0 411,800 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองศรี
สุข หมูที่ 9 (ทางเข้าไร-นา จากบ้านนางบุญ
รวง – นา นายสมชัย)

0 0 0 100 % 25,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านบุงิ้ว หมูที่ 
7 (จากบ้านนายส้มเช้ง - ไรนายปรีชา)

0 0 0 100 % 274,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านโคกวัว
นอน หมูที่ 6 
(จากถนนดํา– ไรนางโปรง)

0 0 60,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านโคกวัว
นอน หมูที่ 6 
(จากไรผู้ใหญณรงค์ – ไรนายหงษ์) 

0 0 50,000 -100 % 0
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านบุงิ้ว หมูที่ 
7 
(จากป่ายางนายดํารงรักษ์ อิ่มกระโทก– ไร
นางนาง อินมา) 

0 0 141,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านสันตินิมิตร 
หมูที่ 11 
(จากไรนางเช้า ยวงกระโทก– ไรนางรํา
พรรณ กุลพิมาย)

0 0 257,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านสันติ
พัฒนา หมูที่ 13 
(ซอย 2 ครึ่ง ยกระดับถนน) 

0 0 248,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านสันติ
พัฒนา หมูที่ 13 
(ซอย 3 ทั้งซอยใสทอ 1 จุด)

0 0 204,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านสันติ
พัฒนา หมูที่ 13 
(ซอย 4 จากป้ายอุทยานรอบเขตป่า
อุทยาน-หัวซอย 2)

0 0 459,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตย
พัฒนา หมูที่ 14 
(จากไรนายแตง –ไรนายสําเภา) 

0 0 154,000 -100 % 0
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตย
พัฒนา หมูที่ 14 
(จากไรนายพิทักษ์ –เขายายแจม) 

0 0 146,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตย
พัฒนา หมูที่ 14 
(จากไรนายเสนียน–ไรนายสมี) 

0 0 218,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตย
พัฒนา หมูที่ 14 
(จากวัดป่าห้วยเตย –ไรนางหาร) 

0 0 240,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านใหมคูเมือง 
หมูที่ 15 
(จากถนนดําไรนายประภรณ์–วัดใหม
สามัคคีธรรม)

0 0 278,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านใหมคูเมือง 
หมูที่ 15 
(จากบ้านนายอุทัย เศียรกระโทก–ทางบุลื่น)

0 0 224,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําบ้านสระตะเคียน 
หมูที่ 1 
(จากบ้านนายจ๊อดแอ็ด สดกระโทก– ถนน
สระตะเคียนโคกเตาเหล็ก)

0 0 23,600 -100 % 0

โครงการเสริมคันดินฝังคลองลํามาศ บ้าน
หนองหิน หมูที่ 2

0 0 0 100 % 279,000
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 100 % 500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 500,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาเงินชดเชย คางานกอสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ คา (K)

0 0 0 100 % 20,000

คาเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 10,074,400 11,043,900
รวมงบลงทุน 0 0 10,074,400 11,043,900

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านโคกโคกวัว
นอน หมูที่ 6 (จากถนนดํา - บ้านนายฝรั่ง)

0 0 0 100 % 200,000
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านโคกไม้ตาย หมู
ที่ 4 (จากสามแยกป้อมตํารวจ ซอยหลัง
โรงเรียน -บ้านนายฉลวย  แหวกระโทก)

0 0 0 100 % 250,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน
คลองศรีสุข หมูที่ 9 (จากบ้านนายอั้น - นา
นางเดือน)

0 0 0 100 % 100,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน
โคกสูง หมูที่ 3 (จากถนนใหญสวนครูตุ้ม – 
สามแยกคลองหิน บ้านบุงิ้ว)

0 0 0 100 % 300,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านหนอง
หิน หมูที่ 2 (จากบ้านตาสี – ระนาม)

0 0 0 100 % 250,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,100,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 10,074,400 12,143,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 12,689,011 14,982,380
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 352,740 379,320 499,400 28.19 % 640,200

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 478,800 477,420 494,400 -42.55 % 284,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 40,620 34,960 43,200 -16.67 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 914,160 933,700 1,079,000 1,002,240
รวมงบบุคลากร 914,160 933,700 1,079,000 1,002,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 3,670 2,250 10,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาเบี้ยประกัน 0 0 3,000 -100 % 0

คาเบี้ยประกัน 0 0 0 100 % 2,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่   0 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร คาลง
ทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

0 0 0 100 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา และ
การฝึกอบรมหรือการศึกษาอบรมตางๆ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการ "รักน้ํา รักป่า  รักษาแผนดิน" 0 12,000 0 0 % 0

โครงการ "รักน้ํา รักป่า  รักษาแผนดิน" 16,330 0 0 0 % 0

โครงการทําแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อ
สงเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก  
ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน

3,500 0 0 0 % 0
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โครงการทําแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อ
สงเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก  
ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน    

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการผลิตและสงเสริมการใช้ราในการ
ป้องกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน  

19,520 0 0 0 % 0

โครงการผลิตและสงเสริมการใช้ราในการ
ป้องกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

4,032 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการทําน้ําสกัดจากมูลสุกร 
ศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลสระตะเคียน

15,470 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการทําน้ําสกัดจากมูลสุกร 
ศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลสระตะเคียน

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจาก
โรค

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจาก
โรค

0 16,915 0 0 % 0

โครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจาก
โรค     

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมสงเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง 
ตําบลสระตะเคียน  

0 28,060 0 0 % 0

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 
ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน

9,550 12,620 0 0 % 0

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 
ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 
ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน     

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  
ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน

0 19,760 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร 
ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร
ศูนย์บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน

0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,800 11,060 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 75,202 100,415 158,000 222,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,307 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 1,700 7,985 20,000 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,820 350 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 17,827 8,335 65,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 96,699 111,000 233,000 287,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ3-6              
           

6,100 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดหญ้าติดฟาร์มแทรกเตอร์ 0 0 0 100 % 40,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (ink tank printer) จํานวน 1 เครื่อง 

4,300 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,400 0 0 80,000
รวมงบลงทุน 32,400 0 0 80,000
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รวมงานส่งเสริมการเกษตร 1,043,259 1,044,700 1,312,000 1,369,240
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการดูแลและบํารุงแปลงปลูกต้นไม้
บริเวณพื้นที่สาธารณะ ดงดาน หมูที่ 1 
ตําบลสระตะเคียน

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการดําเนินการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการสนับสนุนการดําเนินการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี     

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 35,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 35,000 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 35,000 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 1,043,259 1,044,700 1,347,000 1,399,240

รวมทุกแผนงาน 48,252,654.57 47,942,261.76 62,880,000 65,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน

อําเภอเสิงสาง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,432,896 บาท
งบกลาง รวม 18,432,896 บาท

งบกลาง รวม 18,432,896 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า
ของคาจ้างพร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้าง สงเป็นเงินสมทบ
ในอัตราเดียวกันด้วย รวมทั้งการสงเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายให้
กับ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
2.พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย 
ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง 
โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้ง
ป (มกราคม – ธันวาคม) 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2 /ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
3.หนังสือสํานักงานประกันสังคม ดวนที่สุด ที่ รง 0625/ว 5344 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 
4.หนังสือกระทรวงแรงงาน ดวนที่สุด ที่ รง 0625/ว 2506 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561    
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,679,200 บาท

ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 
60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ไว้แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูง
อายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69ป จะได้รับ 600บาท อายุ 70-79ป จะได้
รับ 700บาท อายุ 80-89ป จะได้รับ 800บาท และอายุ 90ปขึ้น
ไปจะได้รับ 1,000บาท เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ดําเนินการกับราย
รายเดิมมากอน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 และจํานวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือคํานวณโดยใช้ประมาณการ
อัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้สูงอายุ 3 ป ย้อนหลัง ข้อมูล
จํานวนผู้สูงอายุในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและข้อมูล
จํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นประกอบกัน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณดังนี้
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
 พ.ศ. 2542 มาตรา 16    
2.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564      
3.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุด
หนุนทั่วไปให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ
.2565 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 140 ลําดับที่ 1)                   
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,667,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้แกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดงความ
จํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปขึ้นไปได้
รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน (ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ป คนละ 1,000บาทตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2563) เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ดําเนินการให้กับ
รายเดิมมากอน ใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 หรือคํานวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้น 3ปย้อนหลัง และข้อมูลประมาณการจํานวนคนพิการในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่คาดวาจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม
ระหวางป และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประกอบกัน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณดังนี้                  
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 
พ.ศ.2542  มาตรา 16
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 140
 ลําดับที่ 2)           
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 150,000 บาท

ดําเนินการเพื่อรองรับการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว และรายได้ไมพอตอการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้  โดยผู้ป่วยเอดสที่มี
สิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท/เดือน ใช้ฐานข้อมูล
จํานวนผู้ป่วยเอดสตามบัญขีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 และจํานวนที่เพิ่มขึ้นจาก
ฐานข้อมูลประชากรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือคํานวณ
โดยใช้ประมาณการอัตราการเฉลี่ย 3 ปย้อนหลัง ข้อมูลประมาณ
การจํานวนผู้ป่วยเอดสในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่
คาดวาจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมระหวางป และข้อมูลผู้ป่วยเอดสที่
ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประกอบกัน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณดังนี้
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
พ.ศ.2542  มาตรา 16
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า 140 ลําดับที่ 3)
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เงินสํารองจาย จํานวน 784,934 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า
ในกรณีจําเป็นเรงดวนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุ สาธารณภัย
ตลอดป และให้นําเงินสํารองจายในงบกลาง ไปใช้จายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้ง
กอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
ได้ เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน เป็นต้น
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 591,562 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณจากประมาณการรายรับทุก
ประเภท ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ยกเว้นประเภทประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน ไมต้องนํามารวมคํานวณ หากมี
รายการค้างสงหรือสงขาดเงินสมทบ กบท. ในปงบประมาณที่ผาน
มา ให้ตั้งงบประมาณเพื่อสงเงินสมทบให้ครบถ้วนทุกรายการ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติบําเหน็จข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
3.กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําป สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4.หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จข้าราชการสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านสุขภาพและการสาธารณสุขภาย
ในเขตตําบลสระตะเคียน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2565                                                                     
2.ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน้า 141 ลําดับที่ 4)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,461,540 บาท

งบบุคลากร รวม 5,684,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,237,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน นายก อบต. ,รองนายก อบต. ดังนี้
-นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 21,120
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 253,440 บาท
-รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆละ 11,610
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 278,640 บาท 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. 
,รองนายก อบต. ดังนี้
-นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 1,900บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800บาท 
-รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆละ 950บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800บาท 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. 
,รองนายก อบต. ดังนี้
-นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 1,900บาท 
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 22,800 บาท  
-รองนายก อบต. จํานวน 2อัตราๆละ 950บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 22,800 บาท
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับ เลขานุการนายก อบต. 
จํานวน 1 อัตราๆละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,523,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดังนี้
-ประธานสภา อบต.สระตะเคียน 
จํานวน 12 เดือนๆละ 11,610บาท/เดือน เป็นเงิน 139,320บาท 
-รองประธานสภา อบต.สระตะเคียน 
จํานวน 12 เดือนๆละ 9,500บาท/เดือน เป็นเงิน 114,000บาท 
-เลขานุการสภา อบต.สระตะเคียน 
จํานวน 12 เดือนๆละ 7,560บาท/เดือน เป็นเงิน 90,720บาท  
-สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน จํานวน 12 เดือนๆละ 7,560
บาท เป็นเงิน 1,179,360บาท 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,446,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,602,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล ตําแหนง 
ปลัด อบต. ,รองปลัด อบต. ,หัวหน้าสํานักปลัด อบต. 
,นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ,นักจัดการงานทั่วไปชํานาญ
การ ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และหรือตําแหนงตามแผน
อัตรากําลังสามป จํานวน 12 เดือน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 105,300 บาท

-เงินเพิ่มคาครองชีพเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน 12 เดือนๆละ 1,775บาท เป็นเงิน 21,300บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพเจ้าพนักงานธุรการ ให้กับพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
-เงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ 
จํานวน 12 เดือนๆละ7,000บาทจํานวน 84,000บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ปลัด อบต. 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง ดังนี้
-ปลัด อบต. จํานวน 12เดือนๆละ 7,000บาท 
เป็นเงิน 84,000บาท
-รองปลัด อบต. จํานวน 12เดือนๆละ 3,500บาท 
เป็นเงิน 42,000บาท 
-หัวหน้าสํานักปลัด อบต. จํานวน 12เดือนๆละ 3,500บาท 
เป็นเงิน 42,000บาท
และระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 12เดือนๆละ 3,500บาท
เป็นเงิน 42,000บาท
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 483,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
จํานวน 12 เดือนๆละ 13,300บาท เป็นเงิน 159,600บาท
-พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป 
และหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป 
จํานวน 3 อัตราๆละ 9,000บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 324,000 บาท
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 44,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ดังนี้
-พนักงานขับรถยนต จํานวน 12 เดือนๆ ละ745 บาท 
เป็นเงิน 8,940 บาท
-พนักงานจ้างทั่วไป และหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง
สามป จํานวน 3 อัตราๆละ 1,000บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,676,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 515,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ให้กับพนักงานสวนตําบล/ลูกจ้างประจํา/พนักงาน
จ้าง อบต. 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีความจําเป็นต้อง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานสวนตําบล/ลูกจ้าง
ประจํา/พนักงานจ้าง อบต.สระตะเคียน ที่ได้อนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยลักษณะงาน
สวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญ
ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติ
งานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด
หรือกะของตน และให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล หรือลูกจ้างประจําผู้ได้รับบํานาญปกติ หรือผู้ได้รับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ และผู้บริหารท้องถิ่น และผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,291,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่
ราชการ อบต.สระตะเคียน จํานวน1อัตราๆละ7,500
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859 
ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในการจัดทําสิ่งของคาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชา
บ้าน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ 
หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้าง
ทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค 
คาทําหมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจ้างเหมา
ที่มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ อบต.สระตะเคียน 
จํานวน 1 อัตราๆละ7,000บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859 
ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 52,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร 
จํานวน 2 เครื่องๆละ2,200บาท ปริมาณการถายขั้นต่ํา 5,000
แผน/เดือน ราคารวมวัสดุสิ้นเปลือง คาอะไหล คาบริการบํารุง
รักษาและคาใช้จายอื่นๆ แตไมรวมคากระดาษถายเอกสาร
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองดังนี้
-คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น) ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทั้งนี้
ให้จายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  
และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้า
รวมประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลด้วย และการประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การ ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยเบิก
จายเป็น คาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการประชุม 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร คาลงทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
-ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
-คาลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการ
ศึกษาอบรมตางๆ ในการฝึกอบรมตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทด
แทน ฯลฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
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โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
เพื่อน้อมรําลําถึงพระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ
ตําบลทาฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลทาฉลอม เมื่อวันที่ 18
 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอํานาจการ
ปกครอง
ให้แกประชาชน และเป็นการถือกําเนิดของการปกครองท้องถิ่น
ครั้งแรกในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพรประชา
สัมพันธบทบาท อํานาจหน้าที่ ข้อมูล ผลงานขององคการบริหาร
สวนตําบลสระตะเคียน และสร้างความสามัคคี การมีสวนรวมและ
เสริมสร้างขวัญกําลังใจแกผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน 
โดยจายเป็นคาใช้จาย เชน คาจัดนิทรรศการ คาใช้จายในการ
ตกแตงสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 148
 ลําดับที่ 4)
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โครงการจัดทําเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดทําเอกสาร วารสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน และแผน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็นคาใช้
จาย เชน จ้างเหมาบริการจัดทําวารสารสิ่งพิมพและสื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 
และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 148
 ลําดับที่ 3)

โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แกคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ 
พนักงานฯ ลูกจ้าง พนักงานจ้างฯ ผู้นําชุมชน

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก
คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ ลูกจ้าง พนักงานจ้างฯ ผู้
นําชุมชน เพื่อให้บุคลากรภายในองคการบริหารสวนตําบลมีทักษะ
และความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น โดยจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 
และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 149 ลําดับที่ 8)
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โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานสวน
ตําบลฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ขององคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน เพื่อสร้างองคความรู้
และปลูกจิตสํานึกให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น ข้าราชการพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นตัวอยางที่ดีแกชุมชนโดย
จายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับราย
จายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 
และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 149
 ลําดับที่ 7)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วยคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด รถจักรยานยนต 
รถยนต เครื่องปรับอากาศตลอดจนคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร 
ตรายาง ดินสอปากกา ยางลบ สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพและวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
รายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกลําโพง แผงวงจร  
และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม 
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชนและ
วัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงเพื่อให้ได้มาซึ่ง
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
เชน ไขควง แมแรง สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถยนต 
น้ํามันเบรก ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต หม้อน้ํา หัวเทียน 
แบตเตอรรี่และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นเพื่อให้ได้มา
ซึ่งวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล
 น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง แก๊สหุงต้มและวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องกับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรเพื่อให้ได้มา
ซึ่งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เชน ขาตั้งกล้อง กระเป๋ากล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด และวัสดุอื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง 
ผ้าเครื่องหมายตางๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก 
ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน 
แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Flash Drive ฯลฯ) ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) และวัสดุอื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสิ้นเปลือง
 เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิงฯลฯ 
และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน เชน 
มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปด-ปดแก๊ส
และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าอาคารสํานักงานหรืออาคารอื่นที่อยูในความ
รับผิดชอบดูแลของ อบต.สระตะเคียน ตลอดจนคาไฟฟ้า
สาธารณะในเขตตําบลที่ใช้เกินระเบียบของการไฟฟ้า สวน
ภูมิภาค รวมถึงคาไฟฟ้าพิเศษด้วย และรวมถึงคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล และรวมถึงคาใช้จาย
ที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ที่ใช้ในกิจการ
ของ อบต.สระตะเคียน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ 
และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว 
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง 
คาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสายฯลฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ 
คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับราย
จายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต 
รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เป็นต้น 
และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ใช้บริการดังกลาว
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตลอดจน
เพื่อดําเนินการตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อ
สาร และอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาเชาพื้นที่เว็ปไซต และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ระบบCLOUD ,HOSTING) และอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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งบลงทุน รวม 75,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ชนิดหมุนปรับความสูง
ของที่นั่งได้ จํานวน 1 ตัว 
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ
ธันวาคม 2564)
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) ขนาด 12,000บีทียู จํานวน 33,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบติด
ผนัง) ขนาด 12,000บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,800บาท 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 12,000บีทียู
2)ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1)แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 5 เมตร 
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานประมาณธันวาคม 2564)
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) ขนาด 15,000บีทียู จํานวน 40,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบติด
ผนัง) ขนาด 15,000บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 20,300บาท 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 15,000บีทียู
2)ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1)แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 5 เมตร 
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานประมาณธันวาคม 2564)
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสร้าง โดยจายเป็นคาจ้างสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีตอคุณภาพการให้บริการขององคการ
บริหารสวนตําบลสระตะเคียน และอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
รายจายนี้  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 
2.หนังสือสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ที่ มท
 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 401,820 บาท
งบบุคลากร รวม 376,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 376,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 376,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ และหรือ
ตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป จํานวน 12 เดือน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 25,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

วันที่พิมพ : 17/8/2565  14:36:28 หน้า : 36/131



ค่าใช้สอย รวม 21,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะ
อนุกรรมการ การประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือคณะทํางาน
ตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายระเบียบกระทรวง
มหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่จัดการ
ประชุมเพื่อนําผลจากการประชุมเป็นแนวทางปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายในการทํา
งาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบปัญหาและรับฟังปัญหาอุปสรรค
หรือพิจารณาหาข้อยุติประสานงานหรือแก้ไขปัญหารวมมือ โดย
เบิกจายเป็น คาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการประ
ชุม 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร คาลงทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
-ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
-คาลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการ
ศึกษาอบรมตางๆ ในการฝึกอบรมตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ 
คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทนฯลฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,032,220 บาท
งบบุคลากร รวม 2,280,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,280,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,465,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบลตําแหนง 
นักบริหารงานกองคลัง  นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการ
พัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได้และหรือตําแหนงตามแผนอัตรา
กําลัง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง อบต.สระตะเคียน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้กับลูกจ้างประจํา ตําแหนง เจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี อบต.สระตะเคียน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 501,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 3 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ชวย
เจ้าพนักงานธุรการ ,ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ และหรือตําแหนงตาม
แผนอัตรากําลัง อบต.สระตะเคียน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้  ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  ตําแหนงผู้ชวยเจ้า
พนักงานพัสดุ และหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง อบต.สระ
ตะเคียน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 735,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 380,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ควบคุมงานจ้าง 
หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายก อบต.ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน
ของ อบต.สระตะเคียน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร คาลงทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
-ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
-คาลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการ
ศึกษาอบรมตางๆ ในการฝึกอบรมตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทนฯลฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ เชน คาป้าย คาจัดทําแผนพับฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 0107
 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11
 สิงหาคม 2558
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 147
 ลําดับที่ 1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ประกอบด้วย คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด รถจักรยานยนต 
รถยนต เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร ตรา
ยาง ดินสอปากกา ยางลบ สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพและวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
รายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เเพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน 
แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Flash Drive ฯลฯ) ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) และวัสดุอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
และอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

งบลงทุน รวม 16,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จํานวน 3 หลัง 
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรครุภัณฑงบประมาณ สํานักงบประมาณ
ธันวาคม 2564)
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 456,780 บาท
งบบุคลากร รวม 429,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 429,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 429,180 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นัก
วิชาการตรวจภายในชํานาญการ และหรือตําแหนงตามแผนอัตรา
กําลังสามป จํานวน 12 เดือน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 27,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,600 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 18,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร คาลงทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
-ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
-คาลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการ
ศึกษาอบรมตางๆ ในการฝึกอบรมตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทนฯลฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 778,340 บาท

งบบุคลากร รวม 399,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 399,540 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 387,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญ
งาน และหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป จํานวน 12
 เดือน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชํานาญงาน จํานวน 12 เดือนๆละ 1,020บาท
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งบดําเนินงาน รวม 289,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือชวยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยหรือผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายก อบต.ให้ปฏิบัติหน้าที่  
เพื่อประโยชนของ อบต. หรือคาใช้จายในลักษณะเดียวกันกับ
คาตอบแทน หรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร คาลงทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
-ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
-คาลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการ
ศึกษาอบรมตางๆ ในการฝึกอบรมตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน ฯลฯ
 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
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โครงการชุมนุมสวนสนามและบําเพ็ญประโยชนเนื่องในวัน อปพร. จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการชุมนุมสวนสนามและบําเพ็ญ
ประโยชนเนื่องในวัน อปพร.ในการจัดให้สมาชิก อปพร.ชุมนุม
สวนสนาม ทบทวนภารกิจ บําเพ็ญประโยชน เพื่อให้มีความ
พร้อม ความรักสมัครสมานสามัคคีกันในหมูคณะ ตลอดจนเตรียม
ความพร้อมในการบริการประชาชน คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
2.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัคร
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 154 ลําดับที่ 5)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก
นักเรียนในการป้องกันและระงับเหตุฯลฯ โดยจายเป็นคาใช้
จาย เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จํา
เป็น คาจัดสถานที่ คาป้ายรณรงคตางๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้     
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 153
 ลําดับที่ 4)
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ประจําศูนยได้มีความรู้ความเข้า
ใจในบทบาทหน้าที่ๆ ควรรู้และสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน โดยจายเป็นคาใช้จาย เชน คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น คาจัดสถานที่ คาป้าย
รณรงคตางๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัครฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 155 ลําดับที่ 7)
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โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม หรือเทศกาล
สงกรานต โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการจราจร 
เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พนักงานสวนตําบล 
ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เข้ารวมปฏิบัติงานประจําศูนยฯ 
คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น คาจัดสถานที่ คาป้ายรณรงคตางๆ 
ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 152 ลําดับที่ 3)                      

งบลงทุน รวม 89,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง    
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 7 มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
(จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง)

จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงซอม
บํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถ
ขยะ เปลี่ยนกระบะท้ายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของ
รถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยน
เครื่องยนตใหม ตลอดจนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,395,216 บาท

งบบุคลากร รวม 4,467,216 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,467,216 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,487,060 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญการองคการบริหารสวน
ตําบลสระตะเคียนและหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง
สามป จํานวน  462,660.-บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง ครู องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียนและหรือ
ตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป จํานวน 1,819,740.-บาท
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 134,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองตอบแทนรายเดือนให้กับตําแหนง ครู
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ,เป็นบุคลากรทางการศึกษา  องคการ
บริหารสวนตําบลสระตะเคียน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว47 ลงวันที่ 22
 ธันวาคม 2552 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน และหรือ
ตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 260,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตําแหนง ครูวิทยฐานะชํานาญการ
,ตําแหนง ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ,คาตอบแทนรายเดือน
ให้กับพนักงานสวนตําบลและเป็นบุคลากรทางการศึกษา 
องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกําหนดสาย
งาน ตําแหนง  และระดับตําแหนงข้าราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,450,776 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง 
ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา ,ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก ,ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป องคการบริหารสวนตําบล
สระตะเคียน และหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 92,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับ ตําแหนง 
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ ตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
และพนักงานจ้างทั่วไปองคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน
และหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
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งบดําเนินงาน รวม 928,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบองคการบริหารสวนตําบล
สระตะเคียน และหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 768,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ  ผู้ประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้ประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน ทั้ง 5 แหง

คาจ้างเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด (ภารโรง) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานทําความ
สะอาด (ภารโรง) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลสระตะเคียน ทั้ง 5 แหง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859 
ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร คาลงทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
-ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
-คาลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือ
การศึกษาอบรมตางๆ ในการฝึกอบรมตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ 
คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทนฯลฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นซอมแซมและบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร ตลอดจนคาซอมแซม
และบํารุงรักษาทรัพยสินอื่นๆ ที่อยูในประเภทนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 115,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน ทั้ง 5 แหง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลที่ใช้ในกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน ทั้ง 5 แหง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเกี่ยวกับการบริการ
ระบบอินเทอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ ตลอดจนเพื่อดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,125,608 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,590,708 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,595,920 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป 2566 จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2566 เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความสําคัญของเด็กซึ่งเป็นกําลังสําคัญของชาติ โดยจายเป็น
คารางวัลการแสดง คาจัดเตรียมสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 127 ลําดับ 4)  
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โครงการนิทรรศการผลงานของหนู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการนิทรรศการผลงาน
ของหนู เพื่อสรุปผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผู้ปกครองทราบ
และสงตอการพัฒนาเด็กให้แกสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
โดยจายเป็น คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร 
คาจัดเตรียมสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 126 ลําดับที่ 3)

โครงการประเมินพัฒนาการองครวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเมินพัฒนาการ
องครวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการประเมินผลการจัด
ประสบการณการเรียนรู้ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประเมิน
พัฒนาการเด็กผู้มารับบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางรอบด้าน  
โดยจายเป็นคาเชาชุดการแสดง คาถ้วยรางวัล คาเหรียญ
รางวัล รางวัลการแสดง คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาจ้างเหมาบริการรถ คาจัดเตรียมสถานที่  
คาตอบแทนกรรมการผู้ประเมิน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้า 126 ลําดับที่ 1)

โครงการสงเสริมพัฒนาการผานสื่อธรรมชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาการ
ผานสื่อธรรมชาติสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เด็ก
ได้เรียนรู้ผานประสบการณตรงจากสื่อธรรมชาติ โดยจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการรถ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาธรรมเนียมและคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 126 ลําดับที่ 2)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,390,920 บาท

เพื่อเบิกหักผลักสงให้สถานศึกษาในสังกัดดังนี้ 
(1)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสันติสุข จํานวน 351,745.-บาท
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศพด.สันติสุข 
เพื่อเบิกหักผลักสงอาหารกลางวัน ศพด. จํานวน 210,945.-บาท 
เบิกหักผลักสงวัสดุการศึกษา จากเงินอุดหนุน(1,700)    
จํานวน 69,700.-บาท 
คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200/ป จํานวน 30 คน    
จํานวน 6,000.-บาท 
คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 30 คน    
จํานวน 6,000.-บาท 
คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300/ป จํานวน 30 คน   
จํานวน 9,000.-บาท 
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ  430/ปจํานวน 30 คน   
จํานวน 12,900.-บาท 
เบิกหักผลักสง วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการสวนผักหนูน้อย จํานวน 3,000.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการสายใยรัก แมและลูกจํานวน 4,100
.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการนิทานปู่ ยา ตา ยายสายใยชุมชน    
จํานวน 3,000.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
จํานวน 3,000.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับ
บริการ จํานวน 4,100.-บาท

(2)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ จํานวน 186,850.-บาท
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
ศพด.หนองใหญ
เพื่อเบิกหักผลักสงอาหารกลางวัน ศพด.จํานวน 102,900.-บาท 
เบิกหักผลักสงวัสดุการศึกษา จากเงินอุดหนุน(1,700)    
จํานวน 34,000.-บาท 
คาหนังสือเรียน อัตราคนละ  200/ป จํานวน 15 คน 
จํานวน 3,000.-บาท 
คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 15 คน    
จํานวน3,000.-บาท 
คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300/ป จํานวน 15 คน   
จํานวน 4,500.-บาท 
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คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430/ป จํานวน 15 คน   
จํานวน 6,450.-บาท 
เบิกหักผลักสง วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการสวนผักหนูน้อย จํานวน 3,000.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการสายใยรัก แมและลูกจํานวน 2,000
.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการนิทานปู่ ยา ตา ยายสายใยชุมชน    
จํานวน 3,000.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
จํานวน 3,000.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับ
บริการ จํานวน 2,000.-บาท

(3)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน – บ้านใหม 
จํานวน 350,350.-บาท
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
ศพด.สระตะเคียน-บ้านใหม
เพื่อเบิกหักผลักสงอาหารกลางวัน ศพด.จํานวน 205,800.-บาท 
เบิกหักผลักสงวัสดุการศึกษา จากเงินอุดหนุน(1,700)    
จํานวน 68,000.-บาท 
คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 35 คน    
จํานวน 7,000.-บาท 
คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 35 คน    
จํานวน 7,000.-บาท 
คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300/ป จํานวน 35 คน   
จํานวน 10,500.-บาท 
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ  430/ป จํานวน 35 คน   
จํานวน 15,050.-บาท 
เบิกหักผลักสง วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการสวนผักหนูน้อย จํานวน 3,000.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการสายใยรัก แมและลูกจํานวน 4,000
.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการนิทานปู่ ยา ตา ยายสายใยชุมชน    
จํานวน 3,000.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
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จํานวน 3,000.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก
ที่มารับบริการ จํานวน 4,000.-บาท
   
(4)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกสูง – บุงิ้ว จํานวน 275,645.-บาท
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศพด. 
โคกสูง - บุงิ้ว 
เพื่อเบิกหักผลักสงอาหารกลางวัน ศพด. จํานวน 159.495.-บาท 
เบิกหักผลักสงวัสดุการศึกษา จากเงินอุดหนุน(1,700)    
จํานวน 52,700.-บาท 
คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 25 คน    
จํานวน 5,000.-บาท 
คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 25 คน    
จํานวน 5,000.-บาท 
คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ  300/ป จํานวน 25 คน   
จํานวน 7,500.-บาท
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ  430/ป จํานวน 25 คน   
จํานวน 10,750.-บาท 
เบิกหักผลักสง วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000.-บาท
เบิกหักผลักสง โครงการสวนผักหนูน้อย จํานวน 3,000.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการสายใยรัก แมและลูก 
จํานวน 3,100.-บาท
เบิกหักผลักสง โครงการนิทานปู่ ยา ตา ยายสายใยชุมชน    
จํานวน 3,000.-บาท
เบิกหักผลักสง โครงการหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
จํานวน 3,000.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก
ที่มารับบริการ จํานวน 3,100.-บาท

(5)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน     
จํานวน 226,330.-บาท
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
ศพด.โคกไม้งาม - โคกวัวนอน 
เพื่อเบิกหักผลักสงอาหารกลางวัน ศพด. จํานวน 123,480.-บาท 
เบิกหักผลักสงวัสดุการศึกษา จากเงินอุดหนุน(1,700)    

วันที่พิมพ : 17/8/2565  14:36:28 หน้า : 66/131



จํานวน 40,800.-บาท 
คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200/ปจํานวน 25 คน    
จํานวน 5,000.-บาท 
คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200/ปจํานวน 25 คน     
จํานวน 5,000.-บาท 
คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300/ป จํานวน 25 คน   
จํานวน 7,500.-บาท
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430/ปจํานวน 25 คน   
จํานวน 10,750.-บาท
เบิกหักผลักสง วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการสวนผักหนูน้อย จํานวน 3,000.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการสายใยรัก แมและลูกจํานวน 2,400.-บาท
เบิกหักผลักสง โครงการนิทานปู่ ยา ตา ยายสายใยชุมชน    
จํานวน 3,000.-บาท
เบิกหักผลักสง โครงการหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
จํานวน 3,000.-บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก
ที่มารับบริการ จํานวน 2,400.-บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 127-129)

ค่าวัสดุ รวม 1,994,788 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร ตรา
ยาง ดินสอปากกา ยางลบ สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพและวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
รายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,902,788 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อให้ได้มาซึ่ง
วัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้ 
-คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 298,928.-บาท  
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.8/ ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 130 ลําดับที่ 8)
 
-คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,603,860.-บาท  
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนัก
เรียนภายในเขตตําบลสระตะเคียน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 130 ลําดับที่ 7)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล  เชน สี ไม ทินเนอร ทราย หิน ปูน อิฐหรือซีเมนต
บล็อก ทอน้ําและอุปกรณประปา กระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น และ
วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าประเภทรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive ฯลฯ) ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) และวัสดุ
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน กองการศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม จํานวน 2 ตัว
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณธันวาคม 2564)
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 3 กองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 1 ตัว
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณธันวาคม 2564)
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) 
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2)เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3)ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
4)พร้อมใบมีด
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณธันวาคม 2564)
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,515,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,515,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน จํานวน 3,515,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถานศึกษาภายในเขตตําบลสระ
ตะเคียน ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน เพื่อให้นัก
เรียนในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียน มีภาวะโภชนาการที่ดี มี
พัฒนาการด้านตางๆ เหมาะสมตามวัย
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.8/ ว4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 130
 ข้อ 9)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมศูนยการเรียนรู้ตําบลสระตะเคียน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมศูนยการเรียนรู้ตําบล
สระตะเคียน เพื่อจัดหาหนังสือ และสิ่งพิมพ สําหรับให้บริการแก
เด็กและเยาวชน ณ ศูนยการเรียนรู้ตําบลสระตะเคียน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 127 ลําดับที่ 5)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน ในการการจัดทําบอรดประชาสัมพันธแผน
ป้ายและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,559,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,117,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,117,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 668,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล ตําแหนง 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการ
สุขาภิบาล ปฏิบัติการ/ชํานาญการ องคการบริหารสวนตําบลสระ
ตะเคียน และหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น   
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน ประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล ตําแหนง 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 397,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง  
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้ชวยนักวิชาการสุขาภิบาล องคการ
บริหารสวนตําบลสระตะเคียน และหรือตําแหนงตามแผนอัตรา
กําลังสามป         
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น    

วันที่พิมพ : 17/8/2565  14:36:28 หน้า : 74/131



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงาน
จ้าง ตําแหนง คนงานทั่วไป และหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง
สามป         
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน" 
   

งบดําเนินงาน รวม 1,420,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
ตําแหนงนักวิชาสุขาภิบาลปฏิบัติการหรือตําแหนงตามแผนอัตรา
กําลังสามป
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
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ค่าใช้สอย รวม 1,260,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเลมอื่นใด คาเบี้ยประกันภัย
รถยนต ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่
ขององคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย 
ราชนารี

จํานวน 25,000 บาท

เป็นคาจ้างเหมาบริการสํารวจสุนัขและแมวบันทึกข้อมูล
ในระบบทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของโดยทําสํารวจ
ปละ 2ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 
ภายในเดือนมิถุนายน)   
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดัง
นี้                                                                            
             
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561                     
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว3034 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564     
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หน้า 139 ลําดับที่ 3)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินการป้องกัน การควบคุม การแพร
และการระงับการระบาดของโรค เมื่อเกิดโรคติดตอ โรคติดตอ
อันตราย โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาด หรือมีเหตุสงสัย
วาได้เกิดโรคดังกลาวในเขตพื้นที่ อบต.สระตะเคียน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้     
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561       
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร คาลงทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
-ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
-คาลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการ
ศึกษาอบรมตางๆ ในการฝึกอบรมตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทนฯลฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
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โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการหนวยบริการการแพทย
ฉุกเฉิน (EMS) บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ 
ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยเป็นคาใช้จายตางๆ ดังนี้
1)คาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉินที่ปฏิบัติงาน
ประจําในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของ อบต.สระตะเคียน เพื่อให้
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
2)คาฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุก
เฉิน
3)คาจัดซื้อวัสดุ เครื่องแตงกายสําหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการ
แพทยฉุกเฉิน
4)คาใช้จายประชาสัมพันธชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจําตําบล
5)คาวัสดุการแพทยที่จําเป็นและเวชภัณฑ สําหรับการบริการ
ประชาชน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553      
2.ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561      
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 138 ลําดับที่ 1)      
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เพื่อเป็นการป้องกันไมให้เกิดการระบาดของโรคไข้
เลือดออก และเป็นการควบคุมโรคไข้เลือดออก
หากเกิดการระบาด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยจายเป็นคา
วัสดุอุปกรณ คาเวชภัณฑ เคมีภัณฑ เชนคาน้ํายาพนหมอกควัน
กําจัดยุงลาย คาทรายเทมีฟอส 1% คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพน
หมอกควัน คาจ้างเหมาคนพนหมอกควัน และคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เปนฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณดัง
นี้                                                                  
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม       
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 138 ลําดับที่ 2)      

"   
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ เพื่อเป็นการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติย ราชนารี ในตําบลสระตะเคียน โดยจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ
ในการฉีด คาวัคซีน คาป้ายประชาสัมพันธ ป้ายโครงการ คา
จัดการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน
และอาหารวาง คาจ้างเหมาคนฉีดวัคซีน และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562      
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561       
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน้า 139 ลําดับที่ 4)      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุง/ซอมแซม รักษาวัสดุ ครุภัณฑ ทรัพยสิน
อื่นๆ ที่อยูในความดูแลของ องคการบริหารสวนตําบล เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพ เครื่องพนหมอกควัน ตลอดจนคาซอมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพยสินอื่นๆ ที่อยูในรายจายประเภทนี้คาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร ตรา
ยาง ดินสอปากกา ยางลบ สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพและวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
รายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
                                                       

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง เชน สายยางฉีดน้ํา ผงซักฟอก น้ํายาล้าง
รถ ฟองน้ํา ผ้าเช็ดรถ  น้ํายาดับกลิ่น แปรง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน ผ้าหม  ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและเข้าประเภทราย
จายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้    
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วย 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต แบตเตอรี่ฯลฯ และ
วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าประเภทรายจายนี้ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจในการนํามาตั้ง
งบประมาณ ดังนี้        
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
        

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประกอบด้วย วัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง เชน เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความ
ดัน ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล ออกซิเจน ถุงมือ หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค น้ํายาฆาเชื้อฯลฯ และวัสดุอื่น ๆที่เกี่ยว
ข้องและเข้าประเภทรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธความรู้ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชนป้ายประสัมพันธ จัด
บอรด ประชาสัมพันธ แผนพับ วารสารและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเข้าประเภทรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
                                                         

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน 
แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive ฯลฯ) ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) และวัสดุ
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานชนิดหมุนปรับความสูงของที่นั่ง
ได้ จํานวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง    
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 7 มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
(จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,209,160 บาท

งบบุคลากร รวม 899,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 899,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 676,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําป ตําแหนง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม, นักพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติการ  จํานวน 12 เดือน  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 8,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
ตําแหนง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม จํานวน 12 เดือน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้กับนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม จํานวน 12 เดือน  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 172,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการและหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป จํานวน 12
 เดือน  เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็น
ฐานอํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ/พนักงาน  ตําแหนง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม/นัก
พัฒนาชุมชนปฏิบัติการและผู้มีสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563      
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ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชน จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ด้านการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561       
     

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร คาลงทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
-ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
-คาลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการ
ศึกษาอบรมตางๆ ในการฝึกอบรมตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทนฯลฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรในชุมชน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วย
สมุนไพร เพื่อสงเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน โดย
จายเป็นคาใช้จายในคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
ประเภทรายจายนี้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เป็นฐานอํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557       
      
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 132 ลําดับที่ 3)    

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพตําบลสระตะเคียน (อาชีพระยะสั้น) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตําบลสระตะเคียน 
ที่สนใจมีอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มและเพียงพอตอการดํารงชีวิต
และสามารถพึ่งตนเองได้อยางยั่งยืน รวมทั้งเป็นการน้อมนําแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัวมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างสาย
ใย สร้างความสัมพันธในครอบครัว เนื่องจากในการอบรมครั้งนี้ผู้
เข้าอบรมสามารถนําทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ปฏิบัติภายใน
ครอบครัวได้ โดยจายเป็นคาใช้จาย เชน คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ 
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับประเภทรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน      
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560      
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หน้า 132 ลําดับที่ 2)      
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาและสงทีมเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาตางๆ

จํานวน 35,000 บาท

ตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬาและ
สงทีมเข้ารวมการแขงขันกีฬาตางๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชน
ตําบลสระตะเคียนให้ได้มีการออกกําลังกายและเป็นการสงเสริม
ให้เยาวชนได้แขงขันกีฬาในระดับตางๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
เลนกีฬาหรือออกกําลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นการสง
เสริมการแขงขันกีฬาในระดับตางๆ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หน้า 134 ลําดับที่ 10)      

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพ
ติด เพื่อให้เด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนมีความรู้ถึงโทษและภัย
ของยาเสพติด โดยจัดการประชุม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานและ
อบรมให้ความรู้แกสภาเด็กและเยาวชน โดยจายเป็นคาจ้างหมา
รถ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่
พัก คาวัสดุอุปกรณตางๆและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน      
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560      
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้า 134 ลําดับที่ 9)      
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติฯลฯ ประกอบด้วย คาบํารุงรักษา หรือซอมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ เชนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับ
อากาศ ตลอดจนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินอื่นๆที่อยูใน
รายจายประเภทนี้  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้      
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร ตรา
ยาง ดินสอปากกา ยางลบ สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพและวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
รายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง เชน ขาตั้งกล้อง กระเป๋ากล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด และวัสดุ
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive ฯลฯ) ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) และวัสดุ
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกําจัดของเสียอันตรายจาก
ชุมชน เพื่อดําเนินการบริหารจัดการขยะตั้งแตต้นทาง โดยจาย
เป็นคาใช้จายในการขนขยะมีพิษ คากําจัดขยะมีพิษ 
คาประชาสัมพันธ คาจัดซื้อถังขยะ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หน้า 145 ลําดับที่ 11)
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โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการชุมชนต้นแบบ
การจัดการขยะ เพื่อดําเนินการจัดการลดปริมาณขยะในชุมชน
ตั้งแตระดับครัวเรือน และเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการขยะใน
พื้นที่ตําบลสระตะเคียน โดยจายเป็นคาใช้จายในการฝึก
อบรม ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ คาจัดซื้อถังหอม ถังขยะ
อินทรีย คาสมนาคุณวิทยากร ป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มและคาใช้จาย อื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หน้า 145 ลําดับที่ 12)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 635,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 635,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส” ครั้งที่25 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาสามัคคี 
“สระตะเคียนเกมส” ครั้งที่ 25 เพื่อให้เยาวชน ประชาชน รู้รัก
สามัคคี รู้จักกติกา มารยาท มีทักษะในการเลนกีฬาที่ถูกต้อง มี
น้ําใจนักกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และใช้เวลาวางให้เกิด
ประโยชนมีพฤติกรรมหางไกลยาเสพติด
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 136 ลําดับที่ 1)
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง เชน หวงยาง ไม้ตีปงปอง ไม้แบดมินตัน ไม้
เทนนิส เชือกกระโดด ตาขายกีฬาเชน ตาขายกีฬา เชนตาขาย
ตระกร้อ วอลเลยบอลเป็นต้น  และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเพณีสงกรานต สืบสานวัฒนธรรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีสงกรานต 
สืบสานวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น โดยจายเป็นคาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาเครื่องเสียง คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คารางวัลการแสดง และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 136 ลําดับที่ 5)
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โครงการพระธรรมทูตสงเสริมจริยธรรมสูชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพระธรรมทูตสงเสริมจริยธรรม
สูชุมชน เพื่อสงเสริมและเผยแพรพระธรรม คําสอนแกเด็กเยาวชน
และประชาชนทั่วไป โดยจายเป็นคาตอบแทนวิทยากร คาจ้าง
เหมาบริการรถ คาจัดทําเอกสารการบรรยายธรรม และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 136 ลําดับที่ 6)

โครงการสงเสริมสัปดาหพระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรม
เยาวชน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสัปดาหพระพุทธ
ศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน เพื่อนําเด็กและ
เยาวชน ประชาชนทั่วไป รวมกิจกรรมสงเสริมสัปดาหพระพุทธ
ศาสนา โดยจายเป็นคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบ
แทนวิทยากร คาจ้างเหมารถ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 136 ลําดับที่ 7)
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โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณีเข้า
พรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดย
จายเป็นคาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาตอบแทน
กรรมการ เงินรางวัล และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 136 ลําดับที่ 2)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,838,480 บาท

งบบุคลากร รวม 1,998,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,998,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,221,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง และนายชางโยธา ปฏิบัติ
งาน/ชํานาญการ 2 อัตรา
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้ง งบประมาณ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2528
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง นายชางโยธา 2 อัตรา
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้ง งบประมาณ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2528

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจํา ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้ง งบประมาณ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2528

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 657,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 3
 อัตรา
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้ง งบประมาณ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2528
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา และตําแหนง ผู้ชวยเจ้า
หน้าที่ธุรการ พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป 3 อัตรา
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้ง งบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2528

งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา  
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง และนายชางโยธา 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้ง งบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างออกแบบกอสร้างและรับรองแบบกอสร้าง จ้างควบคุมงานกอ
สร้าง สําหรับนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างออกแบบกอสร้างและรับรองแบบกอสร้าง
จ้างควบคุมงานกอสร้าง สําหรับนิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็น
ฐาน อํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร คาลงทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
-ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
-คาลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการ
ศึกษาอบรมตางๆ ในการฝึกอบรมตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน ฯลฯ
 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ เชนรถยนต 
รถอีแต๋น จักรยานยนต เครื่องเจาะคอนกรีต เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร ป้ายจราจร ไฟสัญญาณ
จราจร ตลอดจนคาซอมแซมและบํารุงรักษาประเภทอื่นๆ อยูใน
ประเภทนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 690,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร ตรา
ยาง ดินสอปากกา ยางลบ สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
รายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้ง งบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
2.หนังสือกรมปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ดอกลําโพง แผงวงจร  
และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุกอสร้าง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้
ตางๆ เชน สี ไม้ ทินเนอร  ทราย ปูน อิฐ หิน และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
2.หนังสือกรมปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงเพื่อให้ได้มา
ซึ่งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ไขควง แมแรง สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรรี่และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจาย
นี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ และอะไหล เชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive ฯลฯ) ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board)  และวัสดุ
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็น
ฐาน อํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
2.หนังสือกรมปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานก่อสร้าง รวม 12,143,900 บาท
งบลงทุน รวม 11,043,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 11,043,900 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมูที่ 9 
(จากสี่แยกบ้านนางบุญตา-ถนนทางหลวงชนบท)

จํานวน 857,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมูที่ 9 (จากสี่แยกบ้านนางบุญตา-ถนน
ทางหลวงชนบท) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 
1,500 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 76 ลําดับที่ 129)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4  
(จากบ้านนางสาวรัตนาพร เข้าซอย)

จํานวน 17,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4 (จากบ้านนางสาวรัตนาพร เข้า
ซอย) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 32 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 54 ลําดับที่ 54)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4  
เข้าไร (สายนางสายพาน โฮนกระโทก)

จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4 เข้าไร (สาย นางสายพาน โฮนกระ
โทก) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 80 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 54 ลําดับที่ 55)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4 
(จากบ้านนางประทุม  อวมกระโทก – ไรนายชํานาญ  น้อยมณี)

จํานวน 285,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4 (จากบ้านนางประทุม อวมกระโทก
 – ไรนายชํานาญ น้อยมณี) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 145 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 
507.50 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 4 ลําดับที่ 3)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัวนอน หมูที่ 6 
พร้อมวางทอ จํานวน 2 จุด (สายไรนายกิตติศักดิ์ บอกขุนทด-ไรนาย
มิตรชัย หริ่งกระโทก)

จํานวน 747,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกวัวนอน หมูที่ 6 พร้อมวางทอ จํานวน 2 จุด (สาย
ไรนายกิตติศักดิ์ บอกขุนทด - ไรนายมิตรชัย หริ่งกระโทก) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 
1,260 ตร.ม. พร้อมวางทอ ขนาด 0.60 เมตร 
จํานวน 10 ทอน พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 8 ลําดับที่ 16)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมูที่ 3 (จาก
บ้านนายสามารถ  บองโพธิ์ – บ้านนางพูน ลองกระโทก)

จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกสูง หมูที่ 3 (จากบ้านนายสามารถ  บองโพธิ์ – 
บ้านนางพูน  ลองกระโทก) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 
660 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 49 ลําดับที่ 34)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงิ้ว หมูที่ 7 (จาก
บ้านนายมงคล  อุตรเดช - ทางแยกเข้าบ้านหนองหิน)

จํานวน 684,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบุงิ้ว หมูที่ 7 (จากบ้านนายมงคล อุตรเดช - ทางแยก
เข้าบ้านหนองหิน) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 
1,200 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 10 ลําดับที่ 21)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมูที่ 1  
                  
(ซอยบ้านนายเขียด  สูบกระโทก-ประตูวัดสระตะเคียน)

จํานวน 71,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสระตะเคียน หมูที่ 1 (ซอยบ้านนายเขียด  สูบกระโทก
-ประตูวัดสระตะเคียน) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 32 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 128 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 39 ลําดับที่ 1)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมูที่ 11 
(จากหน้าโรงเรียนสันติสุข -หัวสะพาน)

จํานวน 1,164,000 บาท

เป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันตินิมิตร หมูที่ 11 (จากหน้าโรงเรียนสันติสุข -หัวสะพาน) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 
2,000 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 16 ลําดับที่ 34)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไขน้ํา หมูที่ 5 
(จากบ้านนายแป้น ผัดกระโทก – บ้านนางราตรี แยกกระโทก)

จํานวน 263,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองไขน้ํา หมูที่ 5 (จากบ้านนายแป้น ผัดกระโทก – 
บ้านนางราตรี แยกกระโทก) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 91 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 
455 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 58 ลําดับที่ 68)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม หมูที่ 8 (จาก
คลองสงน้ํา – บ้านนายสังคม แปลกกระโทก)

จํานวน 434,000 บาท

กอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม หมู
ที่ 8 (จากคลองสงน้ํา – บ้านนายสังคม  แปลกกระโทก) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 159 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 795 ตร.ม. 
พร้อมวางทอ ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 144 ทอน 
พร้อมบอพัก จํานวน 8 บอ พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 14 ลําดับที่ 31)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหมคูเมือง หมูที่ 15 
(จากบ้านนายโพธิ์-สี่แยกบ้านนายเสียม)

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหมคูเมือง หมูที่ 15 
(จากบ้านายโพธิ์ - สี่แยกบ้านนายเสียม) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5.00เมตร ยาว 28เมตร 
หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา
140 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้า 111 ลําดับที่ 259)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหมคูเมือง หมูที่ 15    
(จากบ้านนายเพียว - บ้านนายตี๋)

จํานวน 183,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านใหมคูเมือง หมูที่ 15 
(จากบ้านนายเพียว-บ้านนายตี๋) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 
328 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้า 112 ลําดับ 265)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหมคูเมือง หมูที่ 15 
(จากแยกบ้านนางรุง-บ้านนายทองเลี่ยม)

จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านใหมคูเมือง หมูที่ 15 
(จากแยกบ้านนางรุง -บ้านนายทองเลี่ยม) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 29 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 174 ตร.ม. 
พร้อมหูช้าง จํานวน 42 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 25 ลําดับที่ 60)
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านสันตินิมิตร หมูที่ 11 (จากถนน
ลาดยาง - สะพานบ้านบุบ้านโคก)

จํานวน 538,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านสันตินิ
มิตร หมูที่ 11 (จากถนนลาดยาง - สะพานบ้านบุบ้านโคก) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 780 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับแนนไมน้อยกวา 
585 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 84 ลําดับที่ 158 )

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมูที่ 2 (จากบ้านนาง
ดํา-ไรนายดํารง)

จํานวน 314,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
หิน  หมูที่ 2 (จากบ้านนางดํา-ไรนายดํารง) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับแนนไมน้อยกวา 
360 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 3 ลําดับที่ 2)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมูที่ 2 พร้อมวางทอ 
(จากฝายบุงิ้ว-ประปาบุงิ้ว)

จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านหนอง
หิน  หมูที่ 2 พร้อมวางทอ (จากฝายบุงิ้ว-ประปาบุงิ้ว)
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 122 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับแนนไมน้อย
กวา 54.90 ลบ.ม. พร้อมวางทอ ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 10
 ทอน 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 46 ลําดับที่ 24)
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม หมูที่ 8 (จากบ้านนาง
ประภาวี สงนอก – โค้งไรกํานัน)

จํานวน 335,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนหินคลุก 
บ้านใหม หมูที่ 8 (จากบ้านนางประภาวี สงนอก – โค้งไรกํานัน) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับแนนไมน้อย
กวา 360 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 14 ลําดับที่ 30 )

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านใหมคูเมือง หมูที่ 15 (จากคลอง
สงน้ํา – บ้านนายประสิทธิ์  พวกพล)

จํานวน 2,003,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านใหมคู
เมือง หมูที่ 15 (จากคลองสงน้ํา – บ้านนายประสิทธิ์  พวกพล) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับแนนไมน้อย
กวา  2,250  ลบ.ม. พร้อมวางทอ ขนาด 1.00 เมตร จํานวน 8
 ทอน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 25 ลําดับที่ 62 )

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านสระตะเคียน  หมูที่ 1 
(จากดอนสีดา - หนองตลาด)

จํานวน 283,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนหินคลุก
บ้านสระตะเคียน  หมูที่ 1 (จากดอนสีดา - หนองตลาด) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 720 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับแนนไมน้อยกวา 
324 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า  40 ลําดับที่ 3)
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านสระตะเคียน หมูที่ 1(จากดอนอะ
ราง-น้ําผุด)

จํานวน 609,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านสระ
ตะเคียน  หมูที่ 1 (จากดอน อะราง - น้ําผุด) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 948 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก บดทับแนนไมน้อย
กวา 568.80 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 41 ลําดับที่ 9)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไขน้ํา หมูที่ 5 เลียบคลองสง
น้ํา (จากบ้านนายสวาง ศรีบุญชัย – บ้านนางชม้อย  ยอกระโทก)

จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไข
น้ํา  หมูที่ 5 เลียบคลองสงน้ํา (จากบ้านนายสวาง ศรีบุญชัย – 
บ้านนางชม้อย  ยอกระโทก) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก บดทับแนนไมน้อยกวา 
150 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 7 ลําดับที่ 14)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา พร้อมวางทอทุกซอยในหมูบ้าน บ้าน
โคกไม้ตาย หมูที่ 4

จํานวน 236,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา พร้อมวาง
ทอทุกซอยในหมูบ้าน บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4 
รายละเอียดดังนี้ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 120 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 54 ลําดับที่ 52)
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โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมูที่ 1
(สายบ้านสระตะเคียน หมูที่ 1 เชื่อมตอบ้านโคกเตาเหล็ก)

จํานวน 142,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสระตะเคียน หมูที่ 1 (สายบ้านสระตะเคียน หมูที่ 1
เชื่อมตอบ้านโคกเตาเหล็ก) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 
250 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 28 ลําดับที่ 66)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองศรีสุข หมูที่ 9 (ทางเข้าไร-นา 
จากบ้านนางบุญรวง – นา นายสมชัย)

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านคลอง
ศรีสุข หมูที่ 9 (ทางเข้าไร-นา จากบ้านนางบุญรวง – นา นายสม
ชัย) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 165 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแนนไมน้อย
กวา  86.625 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 77 ลําดับที่ 134)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านบุงิ้ว หมูที่ 7 (จากบ้านนายส้มเช้ง - 
ไรนายปรีชา)

จํานวน 274,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านบุงิ้ว 
หมูที่ 7 (จากบ้านนายส้มเช้ง - ไรนายปรีชา) 
รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแนนไมน้อยกวา 900 ลบ.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 71 ลําดับที่ 114 )
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โครงการเสริมคันดินฝังคลองลํามาศ บ้านหนองหิน หมูที่ 2 จํานวน 279,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการเสริมคันดินฝังคลองลํามาศ บ้าน
หนองหิน หมูที่ 2 
รายละเอียดดังนี้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 1,600 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 3 ลําดับที่ 1)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างให้
สามารถใช้งานได้ปกติ และบํารุงรักษาประเภทอื่นๆ อยูใน
ประเภทนี้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็น
ฐานอํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาเงินชดเชย คางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ คา (K) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ คา (K) 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0407/ว 85 
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2541
2.หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0407/ว 150 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2544
3.หนังสือสํานักงาน ตรวจการแผนดิน 
ดวนมาก ที่ ตผ 0017/4627 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 2147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านโคกโคกวัวนอน หมูที่ 6 (จากถนนดํา - 
บ้านนายฝรั่ง)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอเสิงสาง โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกวัวนอน 
หมูที่ 6 (จากถนนดํา - บ้านนายฝรั่ง)  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 65 ลําดับที่ 90)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4 (จากสามแยกป้อม
ตํารวจ ซอยหลังโรงเรียน -บ้านนายฉลวย  แหวกระโทก)

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอเสิงสาง โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกไม้ตาย 
หมูที่ 4 (จากสามแยกป้อมตํารวจ ซอยหลังโรงเรียน -บ้านนาย
ฉลวย  แหวกระโทก)  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 54 ลําดับที่ 53)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านคลองศรีสุข หมูที่ 9 (จาก
บ้านนายอั้น - นานางเดือน)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอเสิงสาง โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านคลองศรีสุข หมูที่ 9 (จากบ้านนายอั้น - นานางเดือน)  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 76 ลําดับที่ 132)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโคกสูง หมูที่ 3 (จาก
ถนนใหญสวนครูตุ้ม – สามแยกคลองหิน บ้านบุงิ้ว)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอเสิงสาง โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านโคกสูง หมูที่ 3 (จากถนนใหญสวนครูตุ้ม – สามแยกคลอง
หิน บ้านบุงิ้ว) 
(ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 50 ลําดับที่ 38)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านหนองหิน หมูที่ 2 (จากบ้านตาสี 
– ระนาม)

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอเสิงสาง โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
บ้านหนองหิน หมูที่ 2 (จากบ้านตาส–ีระนาม) 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 45 ลําดับที่ 22)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,369,240 บาท

งบบุคลากร รวม 1,002,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,002,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 640,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล ตําแหนง 
ผู้อํานวยการกองสงเสริมการเกษตร และตําแหนงนักวิชาการ
เกษตร ปฏิบัติการ/ชํานาญการ องคการบริหารสวนตําบลสระ
ตะเคียน และหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป      
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน ประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล ตําแหนง 
ผู้อํานวยการกองสงเสริมการเกษตร
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 284,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง  
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานจ้าง ตําแหนง คนงานทั่ว
ไป  องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน และหรือตําแหนงตาม
แผนอัตรากําลังสามป         
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงาน
จ้าง ตําแหนง คนงานทั่วไป และหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง
สามป         
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 287,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสงเสริมการเกษตร และ
หรือ ตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป         
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 222,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาเบี้ยประกัน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกัน รถจักรยานยนต ทะเบียน 1 กต 2376
 และรถฟารมแทรกเตอร ทะเบียน ตช 6381   
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่ม
เติม ถึงปัจจุบัน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ด้านการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร คาลงทะเบียนตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
-ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
-คาลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการ
ศึกษาอบรมตางๆ ในการฝึกอบรมตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ 
คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา คาชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน ฯลฯ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
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โครงการผลิตและสงเสริมการใช้ราในการป้องกันและกําจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช  ศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลสระตะเคียน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อสงเสริมการใช้เชื้อราในการป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู
พืช  ตางๆ ลดการใช้สารเคมีในการทําการเกษตร และเป็นการสง
เสริมการทําการเกษตรปลอดสารพิษ เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง   
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 68
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 120 ลําดับที่ 8)

โครงการอบรมการทําน้ําสกัดจากมูลสุกร ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสระตะเคียน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การทําน้ําสกัดจากมูลสุกร เพื่อเป็นทาง
ในการ ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ในการทําการเกษตรอีกทาง
หนึ่ง เชน คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง   
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 120 ลําดับที่ 6)
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โครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
ปลอดภัย ปลอดจากโรค

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจากโรค ให้เกษตรกร 
มีความรู้ในการลดต้นทุน เพิ่มผลิต การใช้จุลินทรียในการป้องกัน
กําจัดโรคข้าว เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 123 ลําดับที่ 14)

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพด้านปศุสัตว ศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสระตะเคียน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมสงเสริมอาชีพด้านปศุสัตว 
ศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสระ
ตะเคียน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจในแตละชนิด เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
(ปรากฎแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 118 ลําดับที่ 1)
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสระตะเคียน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตร ศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลสระตะเคียน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการ
เลี้ยงสัตวเศรษฐกิจในแตละชนิด เชน คาวัสดุ อุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 123 ลําดับที่ 13)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ เชน รถฟารม
แทรกเตอร รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า เครื่องพนยา เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ตลอดจนคาซอมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพยสินอื่นๆ ที่อยูในประเภทนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร ตรา
ยาง ดินสอปากกา ยางลบ สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพและวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
รายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ไขควง แมแรง สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรรี่และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจาย
นี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เชน เคียว สปริงเกลอร จอบหมุน จานพรวน ปุ๋ย ยากระ
ป่องและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว และวัสดุอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง เชน ขาตั้งกล้อง กระเป๋ากล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด และวัสดุ
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive ฯลฯ) ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) และวัสดุ
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องตัดหญ้าติดฟารมแทรกเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ติดรถฟารมแทรกเตอร 
จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการตัดหญ้าในแปลงปลูกต้นไม้ รวมถึง
ใช้ตัดหญ้าบริเวณ 2 ข้างทางที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต
.สระตะเคียน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 44 ลําดับที่ 1)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง
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คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.3 GHz จํานวน 1
 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
หรือ 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
-มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base
-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อม
ตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง 
-มีแป้นพิมพและเมาส 
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564)
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เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 
หน้า/นาที)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบ
ที่ 1 (20 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 20
 หน้าตอนาที (ppm) 
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 20 หน้า
ตอนาที (ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย กวา 1 ชอง และ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้ 22 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ
 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ 
เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างป่าชุมชนเพื่อเป็นแหลง
อาหารให้กับประชาชนตําบลสระตะเคียนได้ใช้ประโยชนรวม
กัน  โดยจายเป็นคาใช้จาย เชน คาวัสดุ อุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0801.6/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
เรื่อง โครงการ “รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน”
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0801.6/ว1070  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 
เรื่อง โครงการ “รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน”
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 12 ลําดับที่ 9)
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โครงการสนับสนุนการดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินการโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ตามกิจกรรมของการดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช โดยจายเป็นคาใช้จาย เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจาย
นี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม  2560
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1424  ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 123 ลําดับที่ 15)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,679,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,667,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสํารองจาย 784,934

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

591,562

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

300,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,679,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,667,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสํารองจาย 784,934

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

591,562

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

300,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,523,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,873,200 387,300 2,487,060 668,400 676,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

105,300 12,240 134,400 8,280

เงินประจําตําแหนง 252,000 42,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 248,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 984,960 1,450,776 397,400 172,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

68,940 92,580 10,000

เงินวิทยฐานะ 260,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

850,000 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,523,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,221,000 640,200 10,953,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

18,000 278,220

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 462,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 248,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 657,480 284,040 3,947,456

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

60,000 36,000 267,520

เงินวิทยฐานะ 260,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

890,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

54,400 4,800 45,000 15,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการดูแล
รักษาความสะอาดสถาน
ที่ราชการ

90,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 100,000 50,000

คาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ

84,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 52,800

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

46,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:55 หน้า : 5/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 10,000 149,200

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการดูแล
รักษาความสะอาดสถาน
ที่ราชการ

90,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 150,000

คาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ

84,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 52,800

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

46,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:55 หน้า : 6/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร คาลง
ทะเบียนตลอดจนคาใช้
จายอื่นๆ

378,000 15,000 100,000 75,000 130,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

15,000

โครงการจัดทําเอกสาร 
วารสารและสื่อประชา
สัมพันธ์

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพให้ความรู้แก
คณะผู้บริหารฯ สมาชิก
สภาฯ พนักงานฯ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้างฯ ผู้
นําชุมชน

500,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

70,000

โครงการอบรมสัมมนา
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานสวน
ตําบลฯ

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 90,000 50,000 50,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร คาลง
ทะเบียนตลอดจนคาใช้
จายอื่นๆ

30,000 50,000 778,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

15,000

โครงการจัดทําเอกสาร 
วารสารและสื่อประชา
สัมพันธ์

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพให้ความรู้แก
คณะผู้บริหารฯ สมาชิก
สภาฯ พนักงานฯ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้างฯ ผู้
นําชุมชน

500,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

70,000

โครงการอบรมสัมมนา
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานสวน
ตําบลฯ

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 20,000 280,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชุมนุมสวน
สนามและบําเพ็ญ
ประโยชน์เนื่องในวัน 
อปพร.

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

150,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

20,000

คาจ้างเหมาบริการ  ผู้
ประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

450,000

คาจ้างเหมาบริการ 
พนักงานทําความ
สะอาด (ภารโรง) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

168,000

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติประจําป 2566

85,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชุมนุมสวน
สนามและบําเพ็ญ
ประโยชน์เนื่องในวัน 
อปพร.

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

150,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

20,000

คาจ้างเหมาบริการ  ผู้
ประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

450,000

คาจ้างเหมาบริการ 
พนักงานทําความ
สะอาด (ภารโรง) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

168,000

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติประจําป 2566

85,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:55 หน้า : 10/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนิทรรศการผล
งานของหนู

20,000

โครงการประเมิน
พัฒนาการองค์รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการสงเสริม
พัฒนาการผานสื่อ
ธรรมชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

70,000

โครงการสงเสริมศูนย์
การเรียนรู้ตําบลสระ
ตะเคียน

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

1,390,920
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนิทรรศการผล
งานของหนู

20,000

โครงการประเมิน
พัฒนาการองค์รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการสงเสริม
พัฒนาการผานสื่อ
ธรรมชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

70,000

โครงการสงเสริมศูนย์
การเรียนรู้ตําบลสระ
ตะเคียน

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

1,390,920

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:55 หน้า : 12/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย 
ราชนารี

25,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ ด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ

30,000

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

800,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

150,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:55 หน้า : 13/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย 
ราชนารี

25,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ ด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ

30,000

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

800,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

150,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:55 หน้า : 14/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

80,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชน

50,000

โครงการผู้สูงอายุ
สุขภาพดีด้วยสมุนไพร
ในชุมชน

15,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพตําบลสระ
ตะเคียน (อาชีพระยะ
สั้น)

15,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการแขงขันกีฬา
และสงทีมเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาตางๆ

35,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องยาเสพติด

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

80,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชน

50,000

โครงการผู้สูงอายุ
สุขภาพดีด้วยสมุนไพร
ในชุมชน

15,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพตําบลสระ
ตะเคียน (อาชีพระยะ
สั้น)

15,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการแขงขันกีฬา
และสงทีมเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาตางๆ

35,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องยาเสพติด

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกําจัดของเสีย
อันตรายจากชุมชน

20,000

โครงการชุมชนต้นแบบ
การจัดการขยะ

50,000

โครงการกีฬาสามัคคี “
สระตะเคียนเกมส์” ครั้ง
ที่25

500,000

โครงการประเพณี
สงกรานต์ สืบสาน
วัฒนธรรม

5,000

โครงการพระธรรมทูต
สงเสริมจริยธรรมสู
ชุมชน

10,000

โครงการสงเสริมสัปดาห์
พระพุทธศาสนาและ
พัฒนาจริยธรรมเยาวชน

25,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

5,000

คาจ้างออกแบบกอสร้าง
และรับรองแบบกอสร้าง 
จ้างควบคุมงานกอสร้าง 
สําหรับนิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกําจัดของเสีย
อันตรายจากชุมชน

20,000

โครงการชุมชนต้นแบบ
การจัดการขยะ

50,000

โครงการกีฬาสามัคคี “
สระตะเคียนเกมส์” ครั้ง
ที่25

500,000

โครงการประเพณี
สงกรานต์ สืบสาน
วัฒนธรรม

5,000

โครงการพระธรรมทูต
สงเสริมจริยธรรมสู
ชุมชน

10,000

โครงการสงเสริมสัปดาห์
พระพุทธศาสนาและ
พัฒนาจริยธรรมเยาวชน

25,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

5,000

คาจ้างออกแบบกอสร้าง
และรับรองแบบกอสร้าง 
จ้างควบคุมงานกอสร้าง 
สําหรับนิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก

50,000 50,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:56 หน้า : 18/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเบี้ยประกัน

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

โครงการ "รักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน"

โครงการผลิตและสง
เสริมการใช้ราในการ
ป้องกันและกําจัดโรค
และแมลงศัตรูพืช  ศูนย์
บริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเบี้ยประกัน 2,000 2,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

50,000 50,000

โครงการ "รักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน"

20,000 20,000

โครงการผลิตและสง
เสริมการใช้ราในการ
ป้องกันและกําจัดโรค
และแมลงศัตรูพืช  ศูนย์
บริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

20,000 20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการทํา
น้ําสกัดจากมูลสุกร ศูนย์
บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

โครงการอบรม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อ
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
ปลอดภัย ปลอดจากโรค

โครงการอบรมสงเสริม
อาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์
บริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการเกษตร ศูนย์
บริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 170,000 42,000 30,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 1,902,788 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการทํา
น้ําสกัดจากมูลสุกร ศูนย์
บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

20,000 20,000

โครงการอบรม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อ
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
ปลอดภัย ปลอดจากโรค

20,000 20,000

โครงการอบรมสงเสริม
อาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์
บริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

20,000 20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการเกษตร ศูนย์
บริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 10,000 292,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 210,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,972,788
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 10,000 25,000 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 20,000 20,000 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุกอสร้าง 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุกีฬา 135,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,000 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 55,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

52,000 45,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 1,500 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 20,000 110,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 10,000 215,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุกอสร้าง 400,000 430,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุกีฬา 135,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 60,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 55,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

97,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 6,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ (แบบ
ติดผนัง) ขนาด 
12,000บีทียู

33,600

เครื่องปรับอากาศ (แบบ
ติดผนัง) ขนาด 
15,000บีทียู

40,600

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 
ฟุต

16,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึง
ซอมบํารุงตามปกติหรือ
คาซอมกลาง)

72,000

โต๊ะทํางาน 5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ (แบบ
ติดผนัง) ขนาด 
12,000บีทียู

33,600

เครื่องปรับอากาศ (แบบ
ติดผนัง) ขนาด 
15,000บีทียู

40,600

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 
ฟุต

16,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึง
ซอมบํารุงตามปกติหรือ
คาซอมกลาง)

72,000

โต๊ะทํางาน 5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องตัดหญ้า 9,500

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 5,000

คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานสํานัก
งาน

17,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดหญ้าติดฟาร์ม
แทรกเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED สีชนิด Network 
แบบที่ 1 (20 
หน้า/นาที)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองศรีสุข หมูที่ 9 
(จากสี่แยกบ้านนางบุญ
ตา-ถนนทางหลวง
ชนบท)

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:56 หน้า : 27/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องตัดหญ้า 9,500

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 5,000

คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานสํานัก
งาน

17,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดหญ้าติดฟาร์ม
แทรกเตอร์

40,000 40,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

30,000 30,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED สีชนิด Network 
แบบที่ 1 (20 
หน้า/นาที)

10,000 10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองศรีสุข หมูที่ 9 
(จากสี่แยกบ้านนางบุญ
ตา-ถนนทางหลวง
ชนบท)

857,000 857,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:56 หน้า : 28/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4  
(จากบ้านนางสาวรัตนา
พร เข้าซอย)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4  
เข้าไร (สายนาง
สายพาน โฮนกระโทก)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4 
(จากบ้านนางประทุม  
อวมกระโทก – ไรนาย
ชํานาญ  น้อยมณี)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกวัวนอน หมูที่ 6 
พร้อมวางทอ จํานวน 2 
จุด (สายไรนายกิตติ
ศักดิ์ บอกขุนทด-ไรนาย
มิตรชัย หริ่งกระโทก)

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:56 หน้า : 29/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4  
(จากบ้านนางสาวรัตนา
พร เข้าซอย)

17,900 17,900

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4  
เข้าไร (สายนาง
สายพาน โฮนกระโทก)

44,000 44,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4 
(จากบ้านนางประทุม  
อวมกระโทก – ไรนาย
ชํานาญ  น้อยมณี)

285,000 285,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกวัวนอน หมูที่ 6 
พร้อมวางทอ จํานวน 2 
จุด (สายไรนายกิตติ
ศักดิ์ บอกขุนทด-ไรนาย
มิตรชัย หริ่งกระโทก)

747,000 747,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:56 หน้า : 30/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสูง หมูที่ 3 
(จากบ้านนายสามารถ  
บองโพธิ์ – บ้านนางพูน 
ลองกระโทก)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบุงิ้ว หมูที่ 7 (จาก
บ้านนายมงคล  อุตรเดช 
- ทางแยกเข้าบ้านหนอง
หิน)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระตะเคียน หมูที่ 
1                    
(ซอยบ้านนายเขียด  
สูบกระโทก-ประตูวัด
สระตะเคียน)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันตินิมิตร หมูที่ 
11 (จากหน้าโรงเรียน
สันติสุข -หัวสะพาน)

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:56 หน้า : 31/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสูง หมูที่ 3 
(จากบ้านนายสามารถ  
บองโพธิ์ – บ้านนางพูน 
ลองกระโทก)

370,000 370,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบุงิ้ว หมูที่ 7 (จาก
บ้านนายมงคล  อุตรเดช 
- ทางแยกเข้าบ้านหนอง
หิน)

684,000 684,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระตะเคียน หมูที่ 
1                    
(ซอยบ้านนายเขียด  
สูบกระโทก-ประตูวัด
สระตะเคียน)

71,000 71,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันตินิมิตร หมูที่ 
11 (จากหน้าโรงเรียน
สันติสุข -หัวสะพาน)

1,164,000 1,164,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:56 หน้า : 32/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไขน้ํา หมูที่ 5 
(จากบ้านนายแป้น ผัด
กระโทก – บ้านนาง
ราตรี แยกกระโทก)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม หมูที่ 8 (จาก
คลองสงน้ํา – บ้านนาย
สังคม แปลกกระโทก)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหมคูเมือง หมูที่ 
15 (จากบ้านนายโพธิ์-สี่
แยกบ้านนายเสียม)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ใหมคูเมือง หมูที่ 15    
(จากบ้านนายเพียว - 
บ้านนายตี๋)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ใหมคูเมือง หมูที่ 15 
(จากแยกบ้านนาง
รุง-บ้านนายทองเลี่ยม)

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:56 หน้า : 33/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไขน้ํา หมูที่ 5 
(จากบ้านนายแป้น ผัด
กระโทก – บ้านนาง
ราตรี แยกกระโทก)

263,000 263,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม หมูที่ 8 (จาก
คลองสงน้ํา – บ้านนาย
สังคม แปลกกระโทก)

434,000 434,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหมคูเมือง หมูที่ 
15 (จากบ้านนายโพธิ์-สี่
แยกบ้านนายเสียม)

80,000 80,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ใหมคูเมือง หมูที่ 15    
(จากบ้านนายเพียว - 
บ้านนายตี๋)

183,000 183,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ใหมคูเมือง หมูที่ 15 
(จากแยกบ้านนาง
รุง-บ้านนายทองเลี่ยม)

118,000 118,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:56 หน้า : 34/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านสันตินิมิตร 
หมูที่ 11 (จากถนนลาด
ยาง - สะพานบ้านบุ
บ้านโคก)

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านหนองหิน 
หมูที่ 2 (จากบ้านนาง
ดํา-ไรนายดํารง)

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านหนองหิน 
หมูที่ 2 พร้อมวางทอ 
(จากฝายบุงิ้ว-ประปาบุ
งิ้ว)

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านใหม หมูที่ 
8 (จากบ้านนางประภาวี 
สงนอก – โค้งไรกํานัน)

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านใหมคูเมือง 
หมูที่ 15 (จากคลองสง
น้ํา – บ้านนายประสิทธิ์ 
 พวกพล)

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:56 หน้า : 35/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านสันตินิมิตร 
หมูที่ 11 (จากถนนลาด
ยาง - สะพานบ้านบุ
บ้านโคก)

538,000 538,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านหนองหิน 
หมูที่ 2 (จากบ้านนาง
ดํา-ไรนายดํารง)

314,000 314,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านหนองหิน 
หมูที่ 2 พร้อมวางทอ 
(จากฝายบุงิ้ว-ประปาบุ
งิ้ว)

63,000 63,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านใหม หมูที่ 
8 (จากบ้านนางประภาวี 
สงนอก – โค้งไรกํานัน)

335,000 335,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านใหมคูเมือง 
หมูที่ 15 (จากคลองสง
น้ํา – บ้านนายประสิทธิ์ 
 พวกพล)

2,003,000 2,003,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:56 หน้า : 36/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบ้านสระ
ตะเคียน  หมูที่ 1 
(จากดอนสีดา - หนอง
ตลาด)

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบ้านสระ
ตะเคียน หมูที่ 1(จาก
ดอนอะราง-น้ําผุด)

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบ้านหนองไขน้ํา 
หมูที่ 5 เลียบคลองสง
น้ํา (จากบ้านนายสวาง 
ศรีบุญชัย – บ้านนาง
ชม้อย  ยอกระโทก)

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา พร้อมวางทอ
ทุกซอยในหมูบ้าน บ้าน
โคกไม้ตาย หมูที่ 4

โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระตะเคียน หมูที่ 
1
(สายบ้านสระตะเคียน 
หมูที่ 1 เชื่อมตอบ้าน
โคกเตาเหล็ก)

วันที่พิมพ์ : 17/8/2565  10:26:56 หน้า : 37/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบ้านสระ
ตะเคียน  หมูที่ 1 
(จากดอนสีดา - หนอง
ตลาด)

283,000 283,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบ้านสระ
ตะเคียน หมูที่ 1(จาก
ดอนอะราง-น้ําผุด)

609,000 609,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบ้านหนองไขน้ํา 
หมูที่ 5 เลียบคลองสง
น้ํา (จากบ้านนายสวาง 
ศรีบุญชัย – บ้านนาง
ชม้อย  ยอกระโทก)

105,000 105,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา พร้อมวางทอ
ทุกซอยในหมูบ้าน บ้าน
โคกไม้ตาย หมูที่ 4

236,000 236,000

โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระตะเคียน หมูที่ 
1
(สายบ้านสระตะเคียน 
หมูที่ 1 เชื่อมตอบ้าน
โคกเตาเหล็ก)

142,000 142,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง บ้านคลองศรีสุข 
หมูที่ 9 (ทางเข้าไร-นา 
จากบ้านนางบุญรวง – 
นา นายสมชัย)

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง บ้านบุงิ้ว หมูที่ 7 
(จากบ้านนายส้มเช้ง - 
ไรนายปรีชา)

โครงการเสริมคันดินฝั่ง
คลองลํามาศ บ้านหนอง
หิน หมูที่ 2

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาเงินชดเชย คางานกอ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ คา (K)

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง บ้านคลองศรีสุข 
หมูที่ 9 (ทางเข้าไร-นา 
จากบ้านนางบุญรวง – 
นา นายสมชัย)

25,000 25,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง บ้านบุงิ้ว หมูที่ 7 
(จากบ้านนายส้มเช้ง - 
ไรนายปรีชา)

274,000 274,000

โครงการเสริมคันดินฝั่ง
คลองลํามาศ บ้านหนอง
หิน หมูที่ 2

279,000 279,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

500,000 500,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาเงินชดเชย คางานกอ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ คา (K)

20,000 20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ

25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียน

3,515,400

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านโคกโคกวัวนอน หมู
ที่ 6 (จากถนนดํา - บ้าน
นายฝรั่ง)

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4 
(จากสามแยกป้อม
ตํารวจ ซอยหลัง
โรงเรียน -บ้านนาย
ฉลวย  แหวกระโทก)

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรบ้าน
คลองศรีสุข หมูที่ 9 
(จากบ้านนายอั้น - นา
นางเดือน)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ

25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียน

3,515,400

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านโคกโคกวัวนอน หมู
ที่ 6 (จากถนนดํา - บ้าน
นายฝรั่ง)

200,000 200,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4 
(จากสามแยกป้อม
ตํารวจ ซอยหลัง
โรงเรียน -บ้านนาย
ฉลวย  แหวกระโทก)

250,000 250,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรบ้าน
คลองศรีสุข หมูที่ 9 
(จากบ้านนายอั้น - นา
นางเดือน)

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรบ้านโคก
สูง หมูที่ 3 (จากถนน
ใหญสวนครูตุ้ม – สาม
แยกคลองหิน บ้านบุงิ้ว)

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําบ้านหนองหิน หมู
ที่ 2 (จากบ้านตาสี – 
ระนาม)

รวม 18,432,896 12,352,360 778,340 12,535,824 2,559,800 1,209,160 70,000 680,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรบ้านโคก
สูง หมูที่ 3 (จากถนน
ใหญสวนครูตุ้ม – สาม
แยกคลองหิน บ้านบุงิ้ว)

300,000 300,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําบ้านหนองหิน หมู
ที่ 2 (จากบ้านตาสี – 
ระนาม)

250,000 250,000

รวม 14,982,380 1,399,240 65,000,000
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