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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลปูโยะ
อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปูโยะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลปูโยะ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 24,084,352.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 80,046,318.62 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,139,705.88 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 3,945.18 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 14,507.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 37,993,462.19 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 33,461.86 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 258,084.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 223,028.97 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 6,996.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,416,827.36 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,055,064.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 9,336,854.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 33,242,874.71 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 7,675,211.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,696,319.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,866,144.71 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,144,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,841,200.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 20,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 9,336,854.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 31,917.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,168,000.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 33,461.86 100,000.00 70,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

258,084.00 218,500.00 163,800.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 223,028.97 301,200.00 201,200.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,996.00 21,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 521,570.83 640,700.00 436,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,416,827.36 17,690,500.00 16,674,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,416,827.36 17,690,500.00 16,674,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,055,064.00 25,368,800.00 28,390,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

21,055,064.00 25,368,800.00 28,390,000.00

รวม 37,993,462.19 43,700,000.00 45,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,675,211.00 8,486,912.00 8,735,200.00

งบบุคลากร 11,696,319.00 13,237,200.00 13,669,480.00

งบดําเนินงาน 6,866,144.71 13,354,435.00 13,779,117.00

งบลงทุน 4,144,000.00 5,477,453.00 6,071,603.00

งบเงินอุดหนุน 2,841,200.00 3,104,000.00 3,244,600.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 40,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 33,242,874.71 43,700,000.00 45,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลปูโยะ

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลปูโยะ
อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,077,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 944,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,481,517

แผนงานสาธารณสุข 1,185,560

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,197,000

แผนงานเคหะและชุมชน 500,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 270,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 950,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,069,603

แผนงานการเกษตร 90,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,735,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,735,200 8,735,200
    งบกลาง 8,735,200 8,735,200

รวม 8,735,200 8,735,200

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,801,920 2,197,000 7,998,920
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 0 1,879,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,922,000 2,197,000 6,119,000

งบดําเนินงาน 4,480,000 1,018,000 5,498,000
    คาตอบแทน 1,070,000 288,000 1,358,000

    คาใช้สอย 2,250,000 650,000 2,900,000

    คาวัสดุ 530,000 80,000 610,000

    คาสาธารณูปโภค 630,000 0 630,000

งบลงทุน 500,000 40,200 540,200
    คาครุภัณฑ 50,000 40,200 90,200

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 450,000 0 450,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

รวม 10,821,920 3,255,200 14,077,120

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 421,000 0 421,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 421,000 0 421,000

งบดําเนินงาน 298,000 225,000 523,000
    คาตอบแทน 103,000 0 103,000

    คาใช้สอย 195,000 145,000 340,000

    คาวัสดุ 0 80,000 80,000

รวม 719,000 225,000 944,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,331,000 0 2,331,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,331,000 0 2,331,000

งบดําเนินงาน 983,000 2,889,117 3,872,117
    คาตอบแทน 245,000 0 245,000

    คาใช้สอย 678,000 1,177,950 1,855,950

    คาวัสดุ 60,000 1,711,167 1,771,167

งบลงทุน 73,800 0 73,800
    คาครุภัณฑ 73,800 0 73,800

งบเงินอุดหนุน 0 3,204,600 3,204,600
    เงินอุดหนุน 0 3,204,600 3,204,600

รวม 3,387,800 6,093,717 9,481,517

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 424,560 0 424,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 424,560 0 424,560

งบดําเนินงาน 536,000 225,000 761,000
    คาตอบแทน 175,000 0 175,000

    คาใช้สอย 341,000 185,000 526,000

    คาวัสดุ 20,000 40,000 60,000

รวม 960,560 225,000 1,185,560

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 842,000 842,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 842,000 842,000

งบดําเนินงาน 355,000 355,000
    คาตอบแทน 155,000 155,000

    คาใช้สอย 160,000 160,000

    คาวัสดุ 40,000 40,000

รวม 1,197,000 1,197,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 150,000 350,000 500,000
    คาวัสดุ 150,000 210,000 360,000

    คาใช้สอย 0 140,000 140,000

รวม 150,000 350,000 500,000

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 270,000 270,000
    คาใช้สอย 270,000 270,000

รวม 270,000 270,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 420,000 530,000 950,000
    คาใช้สอย 370,000 530,000 900,000

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

รวม 420,000 530,000 950,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,652,000 0 1,652,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,652,000 0 1,652,000

งบดําเนินงาน 960,000 0 960,000
    คาตอบแทน 515,000 0 515,000

    คาใช้สอย 370,000 0 370,000

    คาวัสดุ 75,000 0 75,000

งบลงทุน 0 5,457,603 5,457,603
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 5,457,603 5,457,603

รวม 2,612,000 5,457,603 8,069,603

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 60,000 90,000
    คาใช้สอย 20,000 60,000 80,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

รวม 30,000 60,000 90,000

หน้า : 9/9



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

แผนงานงบกลาง 8,735,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 45,500,000

ขอ้ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได ้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 0 บาท ดงัน้ี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,069,603
แผนงานการเกษตร 90,000

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 270,000
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 950,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข 1,185,560
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1,197,000
แผนงานเคหะและชุมชน 500,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 944,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 9,481,517

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 14,077,120

ขอ้ 2 ขอ้บญัญติั น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป
ขอ้ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 45,500,000 บาท

ขอ้ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 45,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี

ข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ
อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวดันราธิวาส

              โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 อาศยัอ านาจตามความใน
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 
จึงตราข้ึนไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลปูโยะ และโดยอนุมติัของนายอ าเภอสุไหงโก-ลก

ขอ้ 1 ขอ้บญัญติั น้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ต าแหน่ง .........................................................

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

ต าแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปูโยะ
อนุมติั

(ลงนาม)..................................................
 (นายมูฮมัมดั  สาแลแม)

ขอ้ 7 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปูโยะมีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี

ประกาศ ณ วนัท่ี ......................................................................

ขอ้ 6 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปูโยะปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 39,614.64 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 30,144.00 29,135.23 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 4,326.63 100,000.00 -30.00 % 70,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 69,758.64 33,461.86 100,000.00 70,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 15,980.00 59,540.00 16,000.00 283.13 % 61,300.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,620.00 1,319.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 450.00 150.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 473,608.00 197,075.00 200,000.00 -50.00 % 100,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 491,658.00 258,084.00 218,500.00 163,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 303,592.11 223,028.97 300,000.00 -33.33 % 200,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 304,792.11 223,028.97 301,200.00 201,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 300.00 800.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 95,914.81 6,196.00 20,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 96,214.81 6,996.00 21,000.00 1,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 215,482.14 215,184.28 216,000.00 0.00 % 216,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,162,326.16 8,512,229.85 9,163,000.00 -1.78 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,386,861.37 2,406,471.37 2,387,000.00 -3.64 % 2,300,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 72,035.85 0.00 100.00 % 20,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,813,442.17 5,109,798.38 5,814,000.00 -14.00 % 5,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 56,416.78 53,679.92 57,000.00 0.00 % 57,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 50,882.74 45,310.71 51,000.00 0.00 % 51,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,069.00 2,117.00 2,500.00 1,100.00 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,687,480.36 16,416,827.36 17,690,500.00 16,674,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 20,352,370.00 21,055,064.00 25,368,800.00 11.91 % 28,390,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,352,370.00 21,055,064.00 25,368,800.00 28,390,000.00
รวมทุกหมวด 39,002,273.92 37,993,462.19 43,700,000.00 45,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 45,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 70,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 163,800 บาท
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 61,300 บาท

ประมาณการมากกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 201,200 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปที่ผานมา

รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,000 บาท
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,674,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 216,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,300,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการมากกวาปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 57,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 51,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการมากวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 28,390,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 28,390,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 126,642 125,949 154,000 0 % 154,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 6,325 10,000 -30 % 7,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,445,800 4,581,600 5,571,600 -0.03 % 5,570,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,467,200 1,573,300 1,776,000 5.86 % 1,880,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 5,500 12,000 0 % 12,000

เงินสํารองจาย 18,508 1,076,509 646,000 -7.12 % 600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 342,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,370 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล 
(สปสช)

0 0 130,000 0 % 130,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลปูโยะ

อําเภอสุไหงโก-ลก    จังหวัดนราธิวาส
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
ปูโยะ

120,000 130,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

170,000 176,028 367,312 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,359,520 7,675,211 8,686,912 8,735,200
รวมงบกลาง 6,359,520 7,675,211 8,686,912 8,735,200
รวมงบกลาง 6,359,520 7,675,211 8,686,912 8,735,200

รวมแผนงานงบกลาง 6,359,520 7,675,211 8,686,912 8,735,200
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

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

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,188,000 1,108,800 1,195,200 0 % 1,195,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,872,720 1,793,520 1,879,920 1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,588,452.67 1,895,040 2,037,840 8.45 % 2,210,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

213,648 229,620 200,000 25 % 250,000

เงินประจําตําแหนง 230,883.33 252,000 252,000 0 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,058,880 1,002,019 1,200,000 -22.5 % 930,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 292,732 288,435 300,000 -6.67 % 280,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,384,596 3,667,114 3,989,840 3,922,000
รวมงบบุคลากร 5,257,316 5,460,634 5,869,760 5,801,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

6,600 15,600 320,000 156.25 % 820,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 97,000 107,000 200,000 0 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 35,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,260 9,660 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 107,860 132,260 580,000 1,070,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 528,864.05 511,671.87 1,000,000 -33 % 670,000

คาจ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ตอการให้บริการของ อบต.ปูโยะ

0 0 0 100 % 40,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,500 32,880 100,000 -50 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น และการเลือกตั้งใน
ทุกระดับ

0 0 800,000 -37.5 % 500,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 216,228 213,187.6 280,000 0 % 280,000
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คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

0 0 10,000 -100 % 0

คาเบี้ยเลี้ยง คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  
คาชดใช้เสียหายหรือสินไหมทดแทน

0 0 10,000 0 % 10,000

คาพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการ อบต.ปูโยะเคลื่อนที่พบประชาชน 720 0 5,000 0 % 5,000

โครงการกิจกรรม 5 ส. 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

16,920 0 30,000 0 % 30,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมเครื่องกระจาย
เสียงตามสายในตําบลปูโยะ

583,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศ

187,940 0 400,000 0 % 400,000

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าสองข้าง
ถนนสายในตําบล

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ

0 108,000 0 0 % 0

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจใน พรบ
.ข้อมูลขาวสารของทางราชการ
พ.ศ.2540 แกบุคลากรและประชาชน

16,020 16,870 0 0 % 0
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โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พรบ
.ข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
แกบุคลากรและประชาชน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม และสร้าง
ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการสําหรับผู้
บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และ
พนักงานจ้าง อบต.ปูโยะ

16,020 16,870 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 113,319.6 38,228.47 230,000 -13.04 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,682,531.65 937,707.94 2,930,000 2,250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,989 31,875.15 70,000 -42.86 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,065 32,770 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,500 5,260 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 195,677.1 185,973.8 300,000 16.67 % 350,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,220 5,400 60,000 -50 % 30,000

วัสดุอื่น 26,260 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 279,711.1 261,278.95 560,000 530,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 367,176.72 309,912.91 450,000 0 % 450,000
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คาบริการโทรศัพท์ 3,852 3,852 35,000 0 % 35,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,213 11,508.8 15,000 0 % 15,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 105,997.76 97,584 120,000 0 % 120,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 479,239.48 422,857.71 620,000 630,000
รวมงบดําเนินงาน 2,549,342.23 1,754,104.6 4,690,000 4,480,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 17,500 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้พนักพิง (เบาะนวม) 50,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อขาตั้งถังน้ํา 0 0 36,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องโทรสาร 0 0 18,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อนกระจก 0 0 5,500 -100 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก แบบชองใสแฟ้ม 10,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 25,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อถังน้ํา 0 0 34,500 -100 % 0

จัดซื้อแทนบรรยาย(โพเดี่ยม) 0 0 8,000 -100 % 0

จัดซื้อโทรศัพท์ภายใน 0 0 27,000 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 11,880 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 22,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการขยายเขตระบบกระจายเสียงแบบ
ไร้สายในตําบลปูโยะ

0 0 380,000 -100 % 0

จัดซื้อชุดไมค์สําหรับผู้รวมประชุม 16,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 70,200 -100 % 0

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 45,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

32,000 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (inkjet) 

15,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

0 0 2,600 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)

0 4,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  5,000 2,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 68,500 -27.01 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 187,680 72,800 696,300 50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดิน 0 0 2,773,000 -83.77 % 450,000

โครงการจัดซื้อที่ดิน 0 2,890,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,890,000 2,773,000 450,000
รวมงบลงทุน 187,680 2,962,800 3,469,300 500,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับ
อําเภอ

40,000 0 0 0 % 0
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

0 0 40,000 0 % 40,000

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

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างการสํารวจประเมินความพึ่งพอใจตอ
การให้บริการประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

20,000 20,000 0 0 % 0

โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการให้บริการของ อบต.ปูโยะ

0 0 40,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 40,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 40,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 8,054,338.23 10,197,538.6 14,109,060 10,821,920
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 591,120 754,809 958,940 14.71 % 1,100,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

89,200 135,813 200,000 0 % 200,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 626,640 651,960 750,000 -2.67 % 730,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 146,760 135,000 135,000 -7.41 % 125,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,495,720 1,719,582 2,085,940 2,197,000
รวมงบบุคลากร 1,495,720 1,719,582 2,085,940 2,197,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

11,700 0 150,000 0 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 6,000 0 % 6,000

คาเชาบ้าน 54,500 42,000 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 60,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 29,380 32,680 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 95,580 74,680 288,000 288,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 12,720 75,170 80,000 0 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 119,580 112,239 100,000 20 % 120,000

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 400,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,025 2,781.66 40,000 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 138,325 190,190.66 220,000 650,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,960 35,699.8 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 49,960 55,699.8 100,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 283,865 320,570.46 608,000 1,018,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 14,000 0 0 100 % 9,800

จัดซื้อตู้ทึบ 2 บาน 5,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 11,200

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก แบบชองใสแฟ้ม 0 15,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 4,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 19,200

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 867,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 22,000 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 

44,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 

2,600 0 2,600 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)

4,300 4,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,000 0 0 0 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 946,400 41,300 24,600 40,200
รวมงบลงทุน 946,400 41,300 24,600 40,200

รวมงานบริหารงานคลัง 2,725,985 2,081,452.46 2,718,540 3,255,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,780,323.23 12,278,991.06 16,827,600 14,077,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 179,700 193,747 230,000 2.17 % 235,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

30,000 28,017 36,000 0 % 36,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 209,700 221,764 416,000 421,000
รวมงบบุคลากร 209,700 221,764 416,000 421,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

11,700 4,800 40,000 0 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  10:11 หน้า : 14/48



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

คาเชาบ้าน 28,600 35,500 36,000 33.33 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,150 1,900 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 41,450 42,200 91,000 103,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 720 2,160 0 100 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทํา
การองค์การบริหารสวนตําบลปูโยะ

0 0 0 100 % 170,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 31,392 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 720 33,552 10,000 195,000
รวมงบดําเนินงาน 42,170 75,752 101,000 298,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  10:11 หน้า : 15/48



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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 0 0 700,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 700,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 700,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 251,870 297,516 1,217,000 719,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันภัย และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงปีใหม และสงกรานต์      720 720 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหมและสงกรานต์

0 0 5,000 0 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  10:11 หน้า : 16/48



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

โครงการฝึกอบรม และฝึกทบทวน อปพร. 
ภายในตําบล      52,315 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 176,545 20,000 250 % 70,000

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟ
ป่า

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟ
ป่า และฝึกอบรม ฯลฯ     10,820 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 63,855 177,265 110,000 145,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 47,000 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 42,500 20,000 50 % 30,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 47,000 42,500 100,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 110,855 219,765 210,000 225,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  10:11 หน้า : 17/48



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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ามปืน 0 0 35,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมจราจรจุดตรวจ 0 0 23,000 -100 % 0

จัดซื้อแผงกั้นจราจร ชนิดเหล็ก 0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 61,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระ
พริบเตือน)

0 0 224,200 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 224,200 0
รวมงบลงทุน 0 0 285,200 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 110,855 219,765 495,200 225,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 362,725 517,281 1,712,200 944,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  10:11 หน้า : 18/48



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

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 803,820 857,460 900,000 33.33 % 1,200,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

96,240 99,358 100,000 29 % 129,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 695,880 721,440 800,000 -3.75 % 770,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 182,366 186,000 210,000 -9.52 % 190,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,820,306 1,906,258 2,052,000 2,331,000
รวมงบบุคลากร 1,820,306 1,906,258 2,052,000 2,331,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 150,000 6.67 % 160,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 8,300 622.89 % 60,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  10:11 หน้า : 19/48



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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,000 8,000 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 44,000 44,000 183,300 245,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 71,225 72,000 144,000 58.33 % 228,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 39,516 41,904 120,000 0 % 120,000

โครงการคายเยาวชนภาคฤดูร้อน 0 0 40,000 150 % 100,000

โครงการคายเยาวชนภาคฤดูร้อน      
94,820 0 0 0 % 0

โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและ
แขงขันทักษะทางวิชาการ

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและ
แขงขันทักษะทางวิชาการ      8,698 11,041 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  10:11 หน้า : 20/48



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

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 100 % 70,000

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของ
เด็ก เยาวชนและประชาชน

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สูอาเซียน      
29,700 14,370 0 0 % 0

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสูอาเซียน 0 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,900 1,750 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 248,859 141,065 464,000 678,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,390 4,777 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,640 4,200 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 14,030 8,977 30,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 306,889 194,042 677,300 983,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 18,800

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ชอง 0 0 0 100 % 5,600

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น 0 0 0 100 % 23,400

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  10:11 หน้า : 21/48



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

จัดซื้อตู้ทึบ 2 บาน 5,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก แบบชองใสแฟ้ม 10,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก 5,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 26,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

16,000 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

0 2,600 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ 
(ink tank printer)

0 0 4,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  2,500 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,500 2,600 23,800 73,800
รวมงบลงทุน 39,500 2,600 23,800 73,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,166,695 2,102,900 2,753,100 3,387,800

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  10:11 หน้า : 22/48



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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
เล็กกอนกอนวัยเรียน      28,345 54,480 0 0 % 0

โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
เล็กกอนวัยเรียน

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน
ตําบลปูโยะ

0 0 120,000 0 % 120,000

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน
ตําบลปูโยะ

120,000 120,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 914,100 4.8 % 957,950

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา      957,070 869,140 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,105,415 1,043,620 1,134,100 1,177,950
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 1,711,167

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  10:11 หน้า : 23/48



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

คาอาหารเสริม (นม) 1,525,025.12 1,457,194.44 1,707,335 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,525,025.12 1,457,194.44 1,707,335 1,711,167
รวมงบดําเนินงาน 2,630,440.12 2,500,814.44 2,841,435 2,889,117

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

3,085,000 2,841,200 3,064,000 4.59 % 3,204,600

รวมเงินอุดหนุน 3,085,000 2,841,200 3,064,000 3,204,600
รวมงบเงินอุดหนุน 3,085,000 2,841,200 3,064,000 3,204,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,715,440.12 5,342,014.44 5,905,435 6,093,717
รวมแผนงานการศึกษา 7,882,135.12 7,444,914.44 8,658,535 9,481,517

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 119,441 199,200 7.71 % 214,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 20,000 36,000 0 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 42,000 42,000 57.14 % 66,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 289,441 385,200 424,560
รวมงบบุคลากร 0 289,441 385,200 424,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 170,000 0 % 170,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 175,000 175,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 111,220 249,000 300,000 2 % 306,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 111,220 249,000 300,000 341,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 6,031 0 100 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 6,031 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 111,220 255,031 475,000 536,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 3,500 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 0 10,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 10,000 3,500 0
รวมงบลงทุน 0 10,000 3,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 111,220 554,472 863,700 960,560
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

1,776 3,000 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคาใช้จายในการดําเนินงานป้องกัน
และระงับโรคติดตอ      13,820 0 0 0 % 0

โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 120,000 0 % 120,000

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตําบลปู
โยะ

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตําบลปู
โยะ

21,745 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียและ
ไข้เลือดออก

35,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โรคเอดส์ และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์

35,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0 23,220 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

35,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 142,341 26,220 135,000 185,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,584 24,308 27,520 45.35 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 8,584 24,308 27,520 40,000
รวมงบดําเนินงาน 150,925 50,528 162,520 225,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 150,925 50,528 162,520 225,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 262,145 605,000 1,026,220 1,185,560
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 441,840 488,220 521,040 9.4 % 570,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

79,400 69,687 80,340 -0.42 % 80,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 59,700 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 42,000 24,133 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 713,240 683,740 793,380 842,000
รวมงบบุคลากร 713,240 683,740 793,380 842,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 80,000 -12.5 % 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 41,000 48,000 60,000 0 % 60,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,170 19,360 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 45,170 67,360 165,000 155,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 66,000 72,000 90,000 0 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใข้จายในการเดินทางไปราชการ 59,063 36,672 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 125,063 108,672 160,000 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,814 14,727 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,300 15,000 12,480 60.26 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 24,114 29,727 32,480 40,000
รวมงบดําเนินงาน 194,347 205,759 357,480 355,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  10:11 หน้า : 30/48



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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 3,500 -100 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก แบบชองใสแฟ้ม 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 10,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

0 2,600 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,000 22,100 8,500 0
รวมงบลงทุน 10,000 22,100 8,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 917,587 911,599 1,159,360 1,197,000
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 700 0 0
รวมงบลงทุน 0 700 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 700 0 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 917,587 912,299 1,159,360 1,197,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 935,520 1,006,680 1,069,200 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

142,490 153,720 153,720 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 167,700 153,000 216,000 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 66,133.33 59,500 84,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,353,843.33 1,414,900 1,564,920 0
รวมงบบุคลากร 1,353,843.33 1,414,900 1,564,920 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

259,250 149,140 400,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 108,000 119,000 150,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,550 5,100 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 369,800 273,240 575,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 150,391.32 172,740.85 220,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ      
21,440 0 50,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 35,612.6 2,500 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 207,443.92 175,240.85 320,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,872 2,174 20,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 4,359 35,976 45,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,880 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 44,111 38,150 85,000 0
รวมงบดําเนินงาน 621,354.92 486,630.85 980,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 7,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้ทึบ 2 บาน 5,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก แบบชองใสแฟ้ม 5,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัอซื้อรถจักรยานยนต์ 0 0 134,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 0 0 33,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน 0 0 21,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตู้ควบคุมปั้มซับเมอร์ส 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา

0 24,500 0 0 % 0

จัดซื้อเทปวัดระยะทาง 0 0 4,500 -100 % 0

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล 

21,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1

0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3

7,100 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,600 46,500 222,800 0
รวมงบลงทุน 38,600 46,500 222,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,013,798.25 1,948,030.85 2,767,720 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 199,391.01 107,886 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 199,391.01 107,886 200,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 199,391.01 107,886 200,000 150,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายดับ สายกูโบร์ 
หมูที่ 1

14,853.44 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา พร้อมสาย
ดับ สายนาเซ - แกและ หมูที่ 1

263,834.67 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 278,688.11 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 278,688.11 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 478,079.12 107,886 200,000 150,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย 9,411.75 41,439.9 70,000 28.57 % 90,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 7,451.46 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 9,411.75 48,891.36 120,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 198,000 196,000 200,000 0 % 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 9,710 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 207,710 196,000 210,000 210,000
รวมงบดําเนินงาน 217,121.75 244,891.36 330,000 350,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 217,121.75 244,891.36 330,000 350,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,708,999.12 2,300,808.21 3,297,720 500,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการครอบครัวสัมพันธ์      
20,620 29,700 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล      
25,620 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันควร

0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันสมควร      23,580 16,560 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
    23,820 29,620 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 0 27,300 0 0 % 0
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โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ดูแล

29,220 14,520 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ดูแล

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติดในตําบล

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการอบรมพนักงานและประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีสวนรวมของประชาชน

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และเวทีประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และเวที่ประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล ฯลฯ      

0 9,220 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 122,860 126,920 300,000 270,000
รวมงบดําเนินงาน 122,860 126,920 300,000 270,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 122,860 126,920 300,000 270,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 122,860 126,920 300,000 270,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวา
ตอนียะห์

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวา
ตอนียะห์      19,960 22,100 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน (บึงรา
มิงเกมส์)

0 0 0 100 % 70,000

โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน (บึงรา
มิงเกมส์)      30,000 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาประจําปีต้านยาเสพติด 0 0 180,000 0 % 180,000

โครงการแขงขันกีฬาประจําปีต้านยาเสพติด 
     140,320 179,320 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาพื้นบ้าน 0 0 50,000 -20 % 40,000
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โครงการแขงขันกีฬาพื้นบ้าน      
26,020 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 49,834 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อ
สุขภาพสําหรับเด็กและเยาวชน

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 266,134 201,420 260,000 370,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 266,134 201,420 260,000 420,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 266,134 201,420 260,000 420,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานกวนอาซูรอสัมพันธ์      
39,195 39,690 0 0 % 0

โครงการจัดงานเข้าพรรษา 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง      
11,620 18,920 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์      
2,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์      
34,600 20,500 0 0 % 0

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 99,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติ 
การถือศิลอดในเดือนรอมฏอนสัญจร      110,520 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติ การ
ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนสัญจร

0 0 120,000 0 % 120,000

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการศาสนิกสัมพันธ์ 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร (ดะวะ
ห์สัญจร)

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร (ดะวะห์
สัญจร)      48,920 42,920 0 0 % 0
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โครงการอบรมศาสนาสําหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชน

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 345,855 122,030 530,000 530,000
รวมงบดําเนินงาน 345,855 122,030 530,000 530,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 345,855 122,030 530,000 530,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 611,989 323,450 790,000 950,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,150,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 160,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,652,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,652,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 400,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 515,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 220,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 370,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 40,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 75,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 960,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,612,000
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการถมดินลานกีฬา หมูที่ 2 0 0 2,800
153,518.7

5
% 4,301,325

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารกองชาง อบต.ปูโยะ 0 0 705,900 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลัง 
อบต.

0 0 0 100 % 168,200

โครงการกอสร้างอาคารจอดรถ
จักรยานยนต์

0 0 0 100 % 185,700

โครงการกอสร้างอาคารศูนย์ อปพร. 0 0 0 100 % 350,000

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต
.ปูโยะ

657,000 0 0 0 % 0
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โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายกะ
ตาอนามัย - ลียะ หมูที่ 1

0 0 0 100 % 38,700

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายเปาะซูปอ
ซี หมูที่ 2

0 145,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหอประชุม อบต.

0 40,000 0 0 % 0

โครงการตีเส้นจราจร 1 เส้น สายลาแล - ปู
โยะ หมูที่ 1,2

0 14,000 0 0 % 0

โครงการตีเส้นจราจร 3 เส้น สายกูแบอีแก - 
โคกสือแด หมูที่ 4

0 68,000 0 0 % 0

โครงการตีเส้นจราจร 3 เส้น สายแยกโต๊ะ
เวาะ - บาโงแบกอ หมูที่ 3

0 159,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 140,140 632,000 412,753 0.22 % 413,678

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 797,140 1,058,000 1,121,453 5,457,603
รวมงบลงทุน 797,140 1,058,000 1,121,453 5,457,603

รวมงานก่อสร้าง 797,140 1,058,000 1,121,453 5,457,603
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 797,140 1,058,000 1,121,453 8,069,603
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอบรมปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 50,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 40,000 -25 % 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 70,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 70,000 60,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 70,000 60,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 120,000 90,000

รวมทุกแผนงาน 30,805,423.47 33,242,874.71 43,700,000 45,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ

อําเภอสุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,735,200 บาท
งบกลาง รวม 8,735,200 บาท

งบกลาง รวม 8,735,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 154,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันภัยสังคมของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
หนังสือ ดวนที่สุด สํานักงาน ก.จ.ก.ท และก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ 0.2 
ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท.0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,570,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ข้อ 2
(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,880,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกผู้พิการ คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
ในอัตราคนละ 800 บาท/เดือน  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ข้อ 3
(กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดสคนละ 500 บาท/เดือน 
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ข้อ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินสํารองจาย จํานวน 600,000 บาท

เพื่อใช้จายในกรณีที่จําเป็นฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ 667 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 342,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของพนักงาน
สวนตําบล ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจายทั่วไป 
(ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค
และเงินอุดหนุน) ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล (สปสช) จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลปูโยะ 
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษให้กับพนักงานสวนตําบล
ผู้รับบํานาญ ที่ถึงแกความตาย
ตามหนังสือ ดวนที่สุด สํานักงาน ก.จ.ก.ท และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษให้กับลูกจ้างและ
พนักงานจ้างที่ถึงแกความตาย
ตามหนังสือ ดวนที่สุด สํานักงาน ก.จ.ก.ท และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,821,920 บาท

งบบุคลากร รวม 5,801,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือน จํานวน 
12 เดือน และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 
อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แก
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
อัตราละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา
อัตราละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้แก 
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
อัตราละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
อัตราละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกเลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
อัตราละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,195,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
อัตราละ 9,180 บาท/เดือน สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 10 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท
/เดือน คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,922,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 6 อัตรา 
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานในหนวยงาน เชน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต.
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด 
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 930,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 8 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานจ้างในหนวยงาน เชน 
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต. 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 4,480,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,070,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 820,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.เชน คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการ
ประเมินชุดตางๆ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานท้องถิ่น คาตอบแทนลาม คาแปลเอกสาร 
คาสํารวจหรือเก็บข้อมูล คาตอบแทนเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง ฯลฯ 
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นงานเรงดวน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ     
(สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน 
หรือคาผอนชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารท้องถิ่น 
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,250,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการให้บริการของ อบ
ต.ปูโยะ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างการสํารวจประเมินผลความพึงพอใจ
ตอการให้บริการประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 87 ข้อ 6 
(สํานักปลัด)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 670,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมารายวัน รายเดือน คาจ้างเหมาตางๆ 
คาจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ อปท.,คาเย็บหนังสือ,
คาถายเอกสาร, คาโฆษณาและเผยแพร  
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองการประชุมสภา และการประชุมราชการ
ของ อปท.คารับรองผู้มาตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน 
คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีตางๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และการเลือกตั้งในทุกระดับ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
คาใช้จายในการทําประชาพิจารณหรือประชามติตางๆ 
รวมถึงการรณรงคประชาสัมพันธการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง และรายจายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมตางๆและ
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ คาพาหนะ และคาเชาที่พัก
ระหวางเดินทางในประเทศและตางประเทศให้แกคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (สํานักปลัด)
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คาเบี้ยเลี้ยง คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  คาชดใช้เสียหายหรือสิน
ไหมทดแทน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาของรางวัล หรือเงินรางวัล 
คาชดใช้เสียหายหรือสินไหมทดแทน 
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑการชดใช้
คาสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิด
ตอบุคคลภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คาพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อพานพุมดอกไม้ 
พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุมทอง 
กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ

โครงการ อบต.ปูโยะเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อบต.ปูโยะเคลื่อนที่
พบประชาชน เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาป้าย,
คาเชาเครื่องเสียง,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  
หน้า 88 ข้อ 10 (สํานักปลัด)
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โครงการกิจกรรม 5 ส. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5 ส 
เชน คาป้าย,และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ เป็นต้น
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  
หน้า 86 ข้อ 4 (สํานักปลัด)

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว เชน คาน้ํามันเบนซิน,
คาจัดซื้อต้นไม้,คาป้าย,คาเชาเครื่องเสียง,คาวัสดุการเกษตร,
และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 80 ข้อ 1 (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
เชน คาจ้างเหมารถปรับอากาศ,คาเชาที่พัก,คาอาหาร,
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาสมนาคุณการดูงาน,
คาสมนาคุณวิทยากร,คาป้าย,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 86 ข้อ 1 (สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนป่าสองข้างถนนสายในตําบล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศนป่าสองข้างถนนสายในตําบล เชน คาน้ํามันเบนซิน,
คายากําจัดวัชพืช,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 80 ข้อ 2 (สํานักปลัด)
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โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พรบ.ข้อมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 แกบุคลากรและประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
แกบุคลากรและประชาชน เชน คาอาหารกลางวัน,คาอาหารวาง,
คาป้าย,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,
คาเอกสารประกอบการอบรม,คาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 86 ข้อ 3 (สํานักปลัด)

โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม และสร้างความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการสําหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และพนักงานจ้าง 
อบต.ปูโยะ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
จริยธรรมและสร้างความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
สําหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และพนักงานจ้าง 
อบต.ปูโยะ เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,
คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,
คาเอกสารประกอบการอบรม,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 86 ข้อ 2 (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน การซอมครุภัณฑยานพาหนะ กล้องถายรูป 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ และอื่นๆ
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานและอุปกรณตางๆที่จําเป็น
ต้องใช้ในสํานักงาน เชน สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด
น้ํายาซักล้างตางๆ เป็นต้น (สํานักปลัด)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุกอสร้าง
ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เชน คาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก 
หัวเทียน กระจกมองข้าง หม้อน้ํา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จาระบี ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟิลม 
แถบบันทึกเสียง และภาพอัดขยายภาพดาวเทียม ฯลฯ 
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
ตลับหมึกเครื่องพิมพ อุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ 
เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม ฯลฯ (สํานักปลัด)
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อคาวัสดุอื่นๆ
ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักปลัด)

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงานและสถานที่
ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ปูโยะ ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงานและสถานที่
ในความรับผิดชอบของ อบต.ปูโยะ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จาย คาฝากสงไปรษณีย คาธนณัติ 
คาดวงตราไปรษณียกร คาเชาตู้ไปรษณีย 
คาธรรมเนียมการโอนในระบบบริหารการเงินการคลัง
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ โทรสาร คาวิทยุสื่อสาร 
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่นๆ
เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
(ระบบ CLOUD,HOSTING)

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ
เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะและขนสง โดยเป็นการยก
เครื่องใหม การปะผุสีรถทั้งคัน ปะผุถังน้ําทั้งถัง ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 15/8/2564  14:00:45 หน้า : 15/65



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 450,000 บาท
คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดิน จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อที่ดิน  ขนาดเนื้อที่ไมน้อยกวา 1 ไร 
รายละเอียดและรูปแบบตามที่ อบต.กําหนด
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564
หน้า 5 ข้อ 1 (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ โดยอุดหนุนให้กับองคการ
บริหารสวนตําบลมูโนะ เป็นคาจ้างเจ้าหน้าที่ประจําศูนยฯ,
คาสําเนาเอกสารตางๆ,คาปรับปรุงซอมแซมวัสดุครุภัณฑ
และทรัพยสินของศูนย,คาวัสดุสํานักงาน และวัสดุอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 88 ข้อ 9 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 15/8/2564  14:00:45 หน้า : 16/65



งานบริหารงานคลัง รวม 3,255,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,197,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,197,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา 
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานในหนวยงาน เชน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต.
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ที่ควรได้รับตามระเบียบฯ
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 730,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานจ้างในหนวยงาน เชน 
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษ
รายเดือนให้แก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต. 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,018,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 288,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.เชน คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการ
ประเมินชุดตางๆ หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานท้องถิ่น (กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ 
หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ (กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน 
หรือคาผอนชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมารายวัน รายเดือน คาจ้างเหมาตางๆ 
คาเย็บหนังสือ เข้าปก คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร  
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมตางๆ
และคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ คาพาหนะ และ
คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศและตางประเทศ
ให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (กองคลัง)

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เชน คาจัดจ้างปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน และคาใช้จายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
หน้า 87 ข้อ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน การซอมครุภัณฑยานพาหนะ กล้องถายรูป 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ และอื่นๆ 
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ ปากกา กระดาษ แฟ้ม 
และแบบพิมพตางๆ ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน 
แผนดิสก ตลับหมึกเครื่องพิมพ อุปกรณคอมพิวเตอร 
เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม ฯลฯ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 40,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 9,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.โครงขา 5 แฉก มีล้อเลื่อน
2.ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ํา หุ้มหนังเทียม
3.วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่งทําด้วยหนังเทียม
4.พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง
5.ที่นั่งหมุนได้รอบตัว ปรับระดับสูงต่ําได้
6.มีที่ท้าวแขน
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองคลัง)
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จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 11,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก 
จํานวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นภายในได้
2.ขนาดไมน้อยกวา 1490(กว้าง) x 406(ลึก) x 874(สูง) มิลลิเมตร
3.ภายในมีแผนชั้นปรับระดับ 2 แผน แบงเป็น 3 ชั้น
4.ประตูบานเลื่อน มือจับฝัง
5.ผลิตจากเหล็กแผน SPCC พนเคลือบด้วยสีอีพอกซี่
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองคลัง)

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 19,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก
จํานวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดไมน้อยกวา 1,500(กว้าง) x 660(ลึก) x 750
(สูง) มิลลิเมตร
2.หน้าโต๊ะเหล็ก PVC พร้อมกระจกปูโต๊ะ
3.ลิ้นชักด้านขวาและด้านซ้าย ด้านละ 3 ลิ้นชัก 
ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชัก 2 ชุดกุญแจ
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 719,000 บาท

งบบุคลากร รวม 421,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 421,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 235,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานในหนวยงาน เชน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษ
รายเดือนให้แก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต.
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานจ้างในหนวยงาน เชน 
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต. 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 298,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 103,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.เชน คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการ
ประเมินชุดตางๆ คาป่วยการ อปพร. เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานท้องถิ่น (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ 
หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ (สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน 
หรือคาผอนชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานสวนตําบล  
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลปูโยะ

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจาย
เงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาตางๆ คาเย็บหนังสือ 
เข้าปก คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร  
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมตางๆและคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไปราชการ คาพาหนะ และคาเชาที่พักระหวางเดิน
ทางในประเทศและตางประเทศให้แกพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง และลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ได้รับคําสั่งให้เดินทาง
ไปราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมฯ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหมและ
สงกรานต

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันภัย 
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงปีใหมและสงกรานต 
เชน คาป้าย คาเชาเต็นท คาน้ําดื่มและกาแฟ 
และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 75 ข้อ 1 (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง, คาสมนาคุณ
วิทยากร,คาวัสดุอุปกรณ ,คาป้าย ,คาเชาเครื่องเสียง,
คาประกาศนียบัตร,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 1 ข้อ 1 (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน 
อปพร. เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง, คาสมนาคุณ
วิทยากร,คาวัสดุอุปกรณ ,คาป้าย ,คาเชาเครื่องเสียง ,
คาประกาศนียบัตร,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 75 ข้อ 2 (สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนภารกิจ
ป้องกันไฟป่า เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาเชาเครื่องเสียง, คาป้าย, และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 75 ข้อ 4 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายของอปพร. เชน คาเครื่องแบบ 
ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน  ถุงมือ หมวก ฯลฯ 
(สํานักปลัด)

วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร เชน  กรวยจราจร แผงกั้นจราจร
ป้ายไฟหยุดตรวจ สติ๊กเกอรติดรถ ฯลฯ (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,387,800 บาท

งบบุคลากร รวม 2,331,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,331,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
และครูผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 129,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานในหนวยงาน เชน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต.
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ (กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ที่ควรได้รับตามระเบียบฯ
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 770,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานจ้างในหนวยงาน เชน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต.
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 983,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 245,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.เชน คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการ
ประเมินชุดตางๆ หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานท้องถิ่น (กองการศึกษา)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นงานเรงดวน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ 
(กองการศึกษา)
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน 
หรือคาผอนชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (กองการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 678,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมารายวัน รายเดือน คาจ้างเหมาตางๆ 
คาเย็บหนังสือ เข้าปก คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร  
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมตางๆ
และคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ คาพาหนะ และ
คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศและตางประเทศ
ให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (กองการศึกษา)
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โครงการคายเยาวชนภาคฤดูร้อน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคายเยาวชนภาคฤดูร้อน 
เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,คาที่พัก,
คาจ้างเหมารถรับจ้าง,และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 64 ข้อ 3
(กองการศึกษา)

โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและแขงขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษาและแขงขันทักษะทางวิชาการ เชน 
คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,คาเชาเต็นท,
คารางวัล,คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ตามฐาน,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 65 ข้อ 7
(กองการศึกษา)
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเด็กและเยาวชน เชน คาอาหารกลางวัน,คาป้าย,
คาสมนาคุณวิทยากร,คาสมนาคุณดูงาน,คาจ้างเหมารถปรับ
อากาศ,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้า 4 ข้อ 1
(กองการศึกษา)

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน เชน คาอาหาร
กลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,คาสมนาคุณวิทยากร,
คาเชาที่พัก,คาวัสดุอุปกรณ,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 82 ข้อ 1
(กองการศึกษา)
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โครงการอบรมภาษาอังกฤษสูอาเซียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
สูอาเซียน เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,
คาสมนาคุณวิทยากร,คาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 64 ข้อ 4
(กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการซอมแซมทรัพยสิน 
บํารุงรักษาครุภัณฑตางๆให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานและอุปกรณตางๆที่จําเป็น
ต้องใช้ในสํานักงาน เชน สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ 
(กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด
น้ํายาซักล้างตางๆ เป็นต้น (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
ตลับหมึกเครื่องพิมพ อุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ
เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม ฯลฯ (กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 73,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 18,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.โครงขา 5 แฉก มีล้อเลื่อน
2.ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ํา หุ้มหนังเทียม
3.วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง ทําด้วยหนังเทียม
4.พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง
5.ที่นั่งหมุนได้รอบตัว ปรับระดับสูงต่ําได้
6.มีที่ท้าวแขน
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษา)

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ชอง จํานวน 5,600 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ชอง จํานวน 1 ตู้
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.มีชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น จํานวน 40 ชอง
2.ขนาดไมน้อยกวา 920(กว้าง) x 311(ลึก) x 1,805
(สูง) มิลลิเมตร
3.ผลิตจากเหล็กแผน SPCC พนเคลือบด้วยสีอีพอกซี่
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษา)
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จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 23,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น
จํานวน 2 ตู้  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดไมน้อยกวา 1490(กว้าง) x 406(ลึก) x 1,830
(สูง) มิลลิเมตร
2.ประตูบานเลื่อน มือจับฝัง
3.ภายในมีแผนชั้นปรับระดับ 4 แผน แบงเป็น 6 ชั้น
4.ผลิตจากเหล็กแผน SPCC พนเคลือบด้วยสีอีพอกซี่
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษา)

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก
จํานวน 4 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดไมน้อยกวา 1,219(กว้าง) x 660(ลึก) x 759
(สูง) มิลลิเมตร
2.หน้าโต๊ะเหล็ก PVC พร้อมกระจกปูโต๊ะ
3.ลิ้นชักด้านขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก 
พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชัก 2 ชุดกุญแจ
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,093,717 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,889,117 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,177,950 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กเล็กกอนวัยเรียน เชน คาอาหารกลางวัน,คาป้าย,
คาสมนาคุณวิทยากร,คาสมนาคุณดูงาน,คาจ้างเหมารถปรับ
อากาศ,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 64 ข้อ 2
(กองการศึกษา)

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตําบลปูโยะ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
และเยาวชนตําบลปูโยะ เชน คาอาหารกลางวัน,คาเชาเครื่องเสียง,
คาป้าย,คาของรางวัล,คาเชาเต็นทและเวที,และคาวัสดุอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 66 ข้อ 10
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 957,950 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
1.คาอาหารกลางวันให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 245 วัน = 668,850 บาท 
2.คาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อัตราคนละ 1,700 บาท = 221,000 บาท
3.คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 - คาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท  = 14,000 บาท
 - คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท  = 14,000 บาท
 - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท = 21,000 บาท
 - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท 
= 30,100 บาท
4.คาใช้จายของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ
ของความเป็นชาติ อัตราศูนยละ 10,000 บาท ตอปี
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 65 ข้อ 5
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 1,711,167 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,711,167 บาท

คาอาหารเสริม (นม)
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
ในเขตพื้นที่ตําบลปูโยะ จํานวน 3 แหง 
- โรงเรียนบ้านลาแล อัตราคนละ 7.37 บาท 260 วัน
จํานวน 737,737  บาท
- โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ อัตราคนละ 7.37 บาท 260 วัน
จํานวน 488,631 บาท
- โรงเรียนบ้านกูแบอีแก อัตราคนละ 7.37 บาท 260 วัน
จํานวน 235,693 บาท
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท 260 วัน
จํานวน 249,106 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ข้อ 9
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,204,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,204,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

จํานวน 3,204,600 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเงินอุดหนุน
คาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 3 แหง ดังนี้
- โรงเรียนบ้านลาแล 
อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน  = 1,617,000 บาท
- โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 
อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน = 1,071,000 บาท
- โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 
อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน = 516,600 บาท
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 65 ข้อ 8
(กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 960,560 บาท

งบบุคลากร รวม 424,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 424,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 214,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานในหนวยงาน เชน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน 
ให้แก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต.
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 1 อัตรา  คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานจ้างในหนวยงาน เชน 
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต. 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 536,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.เชน คาป่วยการสําหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการประเมินชุดตางๆ 
หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นงานเรงดวน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ     
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 341,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 306,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมารายวัน รายเดือน คาจ้างเหมาตางๆ 
คาเย็บหนังสือ เข้าปก คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร  
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมตางๆคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ คาพาหนะ และคาเชาที่พักระหวางเดินทาง
ให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น
ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน การซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานและอุปกรณตางๆที่จําเป็น
ต้องใช้ในสํานักงาน เชน สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
ตลับหมึกเครื่องพิมพ อุปกรณคอมพิวเตอร 
เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว 
และขึ้นทะเบียนสัตวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง
โรคพิษสุนัขบ้า (THAI RABIES NET) (กองสวัสดิการสังคม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข จํานวน 6 หมูบ้านๆละ 20,000 บาท 
เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,
คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,คาวัสดุอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
หน้า 9 ข้อ 1  เงินอุดหนุน (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตําบลปูโยะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชนตําบลปูโยะ เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,
คาป้าย,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,คาวัสดุอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 81 ข้อ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและระงับ
โรคติดตอ เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,
คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 67 ข้อ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เชน วัคซีน ถุงมือ เข็มฉีดยา ฯลฯ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,197,000 บาท

งบบุคลากร รวม 842,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 842,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 570,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานในหนวยงาน เชน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต.
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ที่ควรได้รับตามระเบียบฯ 
(กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานจ้างในหนวยงาน เชน 
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต. 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 15/8/2564  14:00:46 หน้า : 42/65



งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.เชน คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการประเมิน
ชุดตางๆ หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นงานเรงดวน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ 
(กองสวัสดิการสังคม)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน 
หรือคาผอนชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (กองสวัสดิการสังคม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมารายวัน รายเดือน คาจ้างเหมาตางๆ 
คาเย็บหนังสือ เข้าปก คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร  
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใข้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมตางๆคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ คาพาหนะ และคาเชาที่พักระหวางเดินทาง
ให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น
ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน การซอมครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ และอื่นๆ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานและอุปกรณตางๆที่จําเป็น
ต้องใช้ในสํานักงาน เชน สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
ตลับหมึกเครื่องพิมพ อุปกรณคอมพิวเตอร 
เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ให้กับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตามบันทึกข้อตกลง MOU 
ที่ทางองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
ได้จัดทํารวมกันกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
(กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน การซอมครุภัณฑยานพาหนะ 
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อถังขยะขนาดความจุ 120 ลิตร จํานวน 100 ใบ
ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทีลีน เกรด A ทรงเหลี่ยม มีล้อยาง 2 ล้อ 
พร้อมฝาปิด มีหูจับแบบสอดมือได้ สีของถังและฝาถังสีเดียวกัน 
พร้อมพิมพข้อความตาม อบต.กําหนด (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อกันฝน 
หมวก ผ้าปิดจมูก ผ้ากันเปื้อน รองเท้ายาง ถุงมือยาง 
เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ฯลฯ สําหรับคนงานเก็บขยะมูลฝอย
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวสัมพันธ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการครอบครัวสัมพันธ
เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,
คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 
หน้า 69 ข้อ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภกอนวัยอันสมควร เชน คาอาหารกลางวัน
และอาหารวาง,คาป้าย,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,
และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
หน้า 69 ข้อ 4 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,
คาสมนาคุณวิทยากร,คาป้าย,คาเชาเครื่องเสียง,
คาเอกสารประกอบการอบรม,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 70 ข้อ 7
(สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,
คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 69 ข้อ 2
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,คาสมนาคุณ
วิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,คาเชาเต็นท,คาตอบแทนกรรมการ,
คาของรางวัล,และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 69 ข้อ 3
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล เชน คาอาหารกลางวันและ
อาหารวาง,คาป้าย,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,
และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 70 ข้อ 5
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการอบรมพนักงานและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมพนักงานและ
ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวมของประชาชน เชน คาอาหารกลางวัน,อาหารวาง,
คาป้าย,คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 77 ข้อ 1
(สํานักปลัด)

โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและสงเสริม
อาชีพ เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,
คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,คาวัตถุดิบ
และวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 79 ข้อ 1
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
เวทีประชาคมหมูบ้าน/ตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และเวทีประชาคมหมูบ้าน
/ตําบล เชน คาอาหาร,คาอาหารวาง,คาป้าย,คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 89 ข้อ 1
(สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 420,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กวาตอนียะห จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกีฬาสัมพันธ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวาตอนียะห เชน คาอาหารกลางวัน,
คาป้าย,คาชุดกีฬา,และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 71 ข้อ 4
(กองการศึกษา)
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โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน (บึงรามิงเกมส) จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเด็ก
และเยาวชน (บึงรามิงเกมส) เชน คาป้าย,คาเหรียญรางวัล,
คาถ้วยรางวัล,คาเชาเครื่องเสียง,คาเชาเต็นท,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 71 ข้อ 2
(กองการศึกษา)

โครงการแขงขันกีฬาประจําปีต้านยาเสพติด จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาประจําปี
ต้านยาเสพติด เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่
สนาม,คาชุดกีฬา,คาป้าย,คาเชาเต็นท,คาเงินรางวัล,
และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 71 ข้อ 1
(กองการศึกษา)
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โครงการแขงขันกีฬาพื้นบ้าน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาพื้นบ้าน
เชน คาตอบแทนเจ้าหน้าที่สนาม,คาชุดกีฬา,คาเงินรางวัล,
คาเชาเต็นท,คาเชาเครื่องเสียง,คาป้าย,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 71 ข้อ 3
(กองการศึกษา)

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสําหรับเด็กและ
เยาวชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทักษะ
กีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสําหรับเด็กและเยาวชน เชน 
คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,คาสมนาคุณ
วิทยากร,คาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 4 ข้อ 1
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกีฬาตางๆ
เชน ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลยบอล ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 530,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันเข้าพรรษา เชน คาเทียนพรรษาพร้อมตกแตง,
คาป้าย,คาเชาเต็นท,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 83 ข้อ 1
(กองการศึกษา)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง เชน คาของรางวัล,คาตอบแทนคณะกรรมการ,
คาจัดสถานที่,คาป้าย,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 83 ข้อ 2
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,
คาจัดสถานที่,คาเชาเต็นท,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 83 ข้อ 3
(กองการศึกษา)

โครงการตาดีกาสัมพันธ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตาดีกาสัมพันธ 
เชน คาอาหารกลางวัน,คาตอบแทนคณะกรรมการ,
คาเชาเครื่องเสียง,คาป้าย,คาเชาเต็นทและเวที,คาเงินรางวัล,
และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 84 ข้อ 7
(กองการศึกษา)
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติ การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
สัญจร

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เชิงปฏิบัติ การถือศีลอดในเดือนรอมฏอนสัญจร 
เชน คาสมนาคุณวิทยากร,คาอาหาร,คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม,
คาป้าย,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 84 ข้อ 5
(กองการศึกษา)

โครงการเมาลิดสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานเมาลิด
สัมพันธ เชน คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม,คาป้าย,
คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,คาเชาเวที,คาเงินรางวัล,
คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 83 ข้อ 4
(กองการศึกษา)
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โครงการศาสนิกสัมพันธ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศาสนิกสัมพันธ 
เชน คาจ้างเหมารถปรับอากาศ,คาเชาที่พัก,คาอาหารและ
เครื่องดื่ม,คาสมนาคุณวิทยากร,คาสมนาคุณดูงาน,คาป้าย,
และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
หน้า 85 ข้อ 10 (กองการศึกษา)

โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร (ดะวะหสัญจร) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมจริยธรรม
สัญจร (ดะวะหสัญจร) เชน คาอาหารและอาหารวาง,
คาป้าย,คาสมนาคุณวิทยากร,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 85 ข้อ 9
(กองการศึกษา)
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โครงการอบรมศาสนาสําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมศาสนา
สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน เชน คาอาหารกลางวัน
และอาหารวาง,คาป้าย,คาสมนาคุณวิทยากร,
และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 84 ข้อ 8
(กองการศึกษา)

โครงการอาซูรอสัมพันธ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอาซูรอสัมพันธ 
เชน คาวัตถุดิบตางๆ,คาป้าย,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 84 ข้อ 6
(กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,612,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,652,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,652,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา 
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานในหนวยงาน เชน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต.
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ที่ควรได้รับตามระเบียบฯ (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 2 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานจ้างในหนวยงาน เชน 
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต. 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 960,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 515,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.เชน คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการประเมิน
ชุดตางๆ หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานท้องถิ่น (กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นงานเรงดวน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ
(กองชาง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน 
หรือคาผอนชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมารายวัน รายเดือน คาจ้างเหมาตางๆ 
คาเย็บหนังสือ เข้าปก คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร  
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมตางๆ
และคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ คาพาหนะ และ
คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศและตางประเทศ
ให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน การซอมครุภัณฑยานพาหนะ กล้องถายรูป 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ และอื่นๆ 
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานและอุปกรณตางๆที่จําเป็น
ต้องใช้ในสํานักงาน เชน สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ
(กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุกอสร้าง
ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
ตลับหมึกเครื่องพิมพ อุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ 
เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม ฯลฯ (กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 5,457,603 บาท
งบลงทุน รวม 5,457,603 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,457,603 บาท
คาถมดิน

โครงการถมดินลานกีฬา หมูที่ 2 จํานวน 4,301,325 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการถมดิน
ลานกีฬา หมูที่ 2 ขนาดพื้นที่กว้าง 14,970 ตารางเมตร 
หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร ตามแบบรายละเอียด อบต.กําหนด
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564
หน้า 3 ข้อ 9 (กองชาง)

วันที่พิมพ : 15/8/2564  14:00:46 หน้า : 60/65



คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กหลัง อบต. จํานวน 168,200 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการกอสร้าง
รั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กหลัง อบต.
ขนาดความสูง 1.00 เมตร ความยาว 61.20 เมตร
ตามแบบรายละเอียด อบต.กําหนด
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564
หน้า 3 ข้อ 10 (กองชาง)

โครงการกอสร้างอาคารจอดรถจักรยานยนต จํานวน 185,700 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการกอสร้าง
อาคารจอดรถจักรยานยนต
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.90 เมตร พร้อมคูระบายน้ํา
ตามแบบรายละเอียด อบต.กําหนด
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564
หน้า 3 ข้อ 11 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างอาคารศูนย อปพร. จํานวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตาม
โครงการกอสร้างอาคารศูนย อปพร.
ขนาดกว้าง 4.43 เมตร ยาว 10.18 เมตร
ตามแบบรายละเอียด อบต.กําหนด
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564
หน้า 4 ข้อ 12 (กองชาง)

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายกะตาอนามัย - ลียะ หมูที่ 1 จํานวน 38,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
บุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายกะตาอนามัย - ลียะ หมูที่ 1
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 560 ตารางเมตร 
พร้อมวางทอ คสล. 0.60 เมตร จํานวน 1 จุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด    
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564
หน้า 3 ข้อ 8 (กองชาง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 413,678 บาท

เพื่อเป็นคาบํารุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน 
ปรับปรุงหรือซอมแซมถนน คูระบายน้ํา รางระบายน้ํา คสล. 
ทอระบายน้ํา. อาคารระบบประปาหมูบ้าน ระบบชลประทาน 
และสิ่งกอสร้างอื่นๆ (กองชาง) 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมปลูกผัก
ปลอดสารพิษ เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,
คาป้าย,คาสมนาคุณวิทยากร,และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 73 ข้อ 3
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดการเกษตร
เชน จอบ เสียม ปุย ฯลฯ (สํานักปลัด)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริม อนุรักษและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม อนุรักษและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชน  คาอาหารกลางวัน
และอาหารวาง,คาสมนาคุณวิทยากร, คาเชาเครื่องเสียง, คาป้าย,
และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
หน้า 81 ข้อ 2 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เชน  คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาสมนาคุณวิทยากร, 
คาเชาเครื่องเสียง, คาป้าย,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
หน้า 10 ข้อ 1 (สํานักปลัด)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

154,000

เงินสํารองจาย 600,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,880,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,570,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

20,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

342,200

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล 
(สปสช)

130,000

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

154,000

เงินสํารองจาย 600,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,880,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,570,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

20,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

342,200

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล 
(สปสช)

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,660,000 108,000 770,000 108,000 108,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,310,000 235,000 1,200,000 214,560 570,000

เงินประจําตําแหนง 294,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

450,000 36,000 129,000 36,000 80,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

405,000 42,000 190,000 66,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบ้าน 272,000 48,000 60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 2,970,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,150,000 6,679,560

เงินประจําตําแหนง 42,000 420,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

160,000 891,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

84,000 829,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบ้าน 100,000 540,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

16,000 5,000 5,000 5,000 5,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

970,000 40,000 160,000 170,000 70,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

95,000 10,000 20,000 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

5,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 250,000 30,000 10,000 20,000 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 750,000 5,000 228,000 306,000 90,000

คาใข้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 41,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

400,000 1,810,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 155,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

5,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 410,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 220,000 1,599,000

คาใข้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างประเมินความพึง
พอใจของประชาชนตอ
การให้บริการของ อบต
.ปูโยะ

40,000

คาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยที่ทําการ
องค์การบริหารสวน
ตําบลปูโยะ

170,000

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
การเลือกตั้งในทุกระดับ

500,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

400,000 20,000 120,000 25,000

คาธรรมเนียมขยะมูล
ฝอย

90,000

คาเบี้ยเลี้ยง คาของ
รางวัล หรือเงินรางวัล  
คาชดใช้เสียหายหรือสิน
ไหมทดแทน

10,000

คาพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

5,000

โครงการ อบต.ปูโยะ
เคลื่อนที่พบประชาชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างประเมินความพึง
พอใจของประชาชนตอ
การให้บริการของ อบต
.ปูโยะ

40,000

คาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยที่ทําการ
องค์การบริหารสวน
ตําบลปูโยะ

170,000

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
การเลือกตั้งในทุกระดับ

500,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 665,000

คาธรรมเนียมขยะมูล
ฝอย

90,000

คาเบี้ยเลี้ยง คาของ
รางวัล หรือเงินรางวัล  
คาชดใช้เสียหายหรือสิน
ไหมทดแทน

10,000

คาพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

5,000

โครงการ อบต.ปูโยะ
เคลื่อนที่พบประชาชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรม 5 ส. 5,000

โครงการกีฬาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวา
ตอนียะห์

โครงการแขงขันกีฬา
เด็กและเยาวชน (บึงรา
มิงเกมส์)

โครงการแขงขันกีฬา
ประจําปต้านยาเสพติด

โครงการแขงขันกีฬาพื้น
บ้าน

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์

30,000

โครงการคายเยาวชน
ภาคฤดูร้อน

100,000

โครงการจัดงานเข้า
พรรษา

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษาและแขง
ขันทักษะทางวิชาการ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรม 5 ส. 5,000

โครงการกีฬาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวา
ตอนียะห์

30,000 30,000

โครงการแขงขันกีฬา
เด็กและเยาวชน (บึงรา
มิงเกมส์)

70,000 70,000

โครงการแขงขันกีฬา
ประจําปต้านยาเสพติด

180,000 180,000

โครงการแขงขันกีฬาพื้น
บ้าน

40,000 40,000

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์

30,000

โครงการคายเยาวชน
ภาคฤดูร้อน

100,000

โครงการจัดงานเข้า
พรรษา

20,000 20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

20,000 20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

20,000 20,000

โครงการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษาและแขง
ขันทักษะทางวิชาการ

50,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  10:13:48 หน้า : 10/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตาดีกาสัมพันธ์

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

120,000

โครงการท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

30,000

โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก
กอนวัยเรียน

100,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนตําบลปู
โยะ

30,000

โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน

400,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันควร

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 100,000 100,000

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

120,000

โครงการท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

30,000

โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก
กอนวัยเรียน

100,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนตําบลปู
โยะ

30,000

โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน

400,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันควร

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหมและ
สงกรานต์

5,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

70,000

โครงการฝึกอบรมทักษะ
กีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
สําหรับเด็กและเยาวชน

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเด็กและ
เยาวชน

70,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานภายใน
ประเทศและภายนอก
ประเทศ

400,000

โครงการฝึกอบรมหรือ
ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหมและ
สงกรานต์

5,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

70,000

โครงการฝึกอบรมทักษะ
กีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
สําหรับเด็กและเยาวชน

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเด็กและ
เยาวชน

70,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานภายใน
ประเทศและภายนอก
ประเทศ

400,000

โครงการฝึกอบรมหรือ
ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เชิงปฏิบัติ การ
ถือศีลอดในเดือนรอม
ฎอนสัญจร

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

30,000

โครงการพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ป่าสองข้างถนน
สายในตําบล

5,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

30,000

โครงการเมาลิดสัมพันธ์

โครงการศาสนิกสัมพันธ์

โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กและ
เยาวชนตําบลปูโยะ

120,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ดูแล

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เชิงปฏิบัติ การ
ถือศีลอดในเดือนรอม
ฎอนสัญจร

120,000 120,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

30,000

โครงการพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ป่าสองข้างถนน
สายในตําบล

5,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

30,000

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 50,000 50,000

โครงการศาสนิกสัมพันธ์ 100,000 100,000

โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

30,000 30,000

โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กและ
เยาวชนตําบลปูโยะ

120,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ดูแล

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนภารกิจป้องกันไฟ
ป่า

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

957,950

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

5,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ พรบ
.ข้อมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 แก
บุคลากรและประชาชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนภารกิจป้องกันไฟ
ป่า

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

957,950

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

5,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ พรบ
.ข้อมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 แก
บุคลากรและประชาชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน

50,000

โครงการอบรม
จริยธรรมสัญจร (ดะวะ
ห์สัญจร)

โครงการอบรมปลูกผัก
ปลอดสารพิษ

โครงการอบรมพนักงาน
และประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวมของ
ประชาชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

30,000 30,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน

50,000

โครงการอบรม
จริยธรรมสัญจร (ดะวะ
ห์สัญจร)

50,000 50,000

โครงการอบรมปลูกผัก
ปลอดสารพิษ

20,000 20,000

โครงการอบรมพนักงาน
และประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวมของ
ประชาชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
จริยธรรม และสร้าง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการสําหรับผู้
บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงาน และพนักงาน
จ้าง อบต.ปูโยะ

30,000

โครงการอบรมภาษา
อังกฤษสูอาเซียน

30,000

โครงการอบรมและสง
เสริมอาชีพ

50,000

โครงการอบรมศาสนา
สําหรับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น และเวที
ประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล

20,000

โครงการอาซูรอสัมพันธ์

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 15,000 10,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
จริยธรรม และสร้าง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการสําหรับผู้
บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงาน และพนักงาน
จ้าง อบต.ปูโยะ

30,000

โครงการอบรมภาษา
อังกฤษสูอาเซียน

30,000

โครงการอบรมและสง
เสริมอาชีพ

50,000

โครงการอบรมศาสนา
สําหรับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

10,000 10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น และเวที
ประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล

20,000

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 40,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 40,000 50,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุกีฬา 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 1,741,167 200,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 350,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วัสดุสํานักงาน 90,000 15,000 10,000 20,000

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาบริการโทรศัพท์ 35,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

120,000

คาไฟฟ้า 450,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,961,167

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 350,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 155,000

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาบริการโทรศัพท์ 35,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

120,000

คาไฟฟ้า 450,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 9,800 18,800

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 
ชอง

5,600

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อน 2 ชั้น

23,400

จัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก

11,200

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 19,200 26,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

คาถมดิน

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษา ปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหลัง อบต
.

โครงการกอสร้างอาคาร
จอดรถจักรยานยนต์

โครงการกอสร้างอาคาร
ศูนย์ อปพร.

โครงการจัดซื้อที่ดิน 450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 28,600

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 
ชอง

5,600

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อน 2 ชั้น

23,400

จัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก

11,200

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 45,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

คาถมดิน

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษา ปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

413,678 413,678

โครงการกอสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหลัง อบต
.

168,200 168,200

โครงการกอสร้างอาคาร
จอดรถจักรยานยนต์

185,700 185,700

โครงการกอสร้างอาคาร
ศูนย์ อปพร.

350,000 350,000

โครงการจัดซื้อที่ดิน 450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการถมดินลานกีฬา 
หมูที่ 2

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายกะตา
อนามัย - ลียะ หมูที่ 1

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

40,000

เงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ)

3,204,600

รวม 8,735,200 14,077,120 944,000 9,481,517 1,185,560 1,197,000 500,000 270,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการถมดินลานกีฬา 
หมูที่ 2

4,301,325 4,301,325

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายกะตา
อนามัย - ลียะ หมูที่ 1

38,700 38,700

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

40,000

เงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ)

3,204,600

รวม 950,000 8,069,603 90,000 45,500,000
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