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ร่าง



องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
เขต/อําเภอ สุไหงโก-ลก    จังหวัดนราธิวาส
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หมูที่ 3 ตําบลปูโยะ   ซอยกวาลอซีรา-กูแบอีแก  ถนน-  แขวง/ตําบล ปูโยะ
  เขต/อําเภอ สุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  96120

พื้นที่ 54.45 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,862 คน
ชาย 3,367 คน

หญิง 3,495 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลปูโยะ
อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปูโยะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลปูโยะ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 29,466,988.10 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 62,142,969.26 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,217,830.51 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 3,945.18 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 50,523.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 40,471,946.74 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 12,252.52 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 157,680.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 152,274.25 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 10,443.09 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,414,139.25 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 21,725,157.63 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,859,060.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 32,339,124.11 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 7,723,410.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,522,300.81 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,465,480.89 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,602,890.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,005,042.41 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 20,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,859,060.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 5,026,600.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 12,252.52 70,000.00 75,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

157,680.00 163,800.00 153,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 152,274.25 201,200.00 201,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,443.09 1,000.00 6,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 332,649.86 436,000.00 435,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,414,139.25 16,674,000.00 19,364,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,414,139.25 16,674,000.00 19,364,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 21,725,157.63 28,390,000.00 26,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

21,725,157.63 28,390,000.00 26,200,000.00

รวม 40,471,946.74 45,500,000.00 46,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,723,410.00 8,735,200.00 8,769,000.00

งบบุคลากร 11,522,300.81 13,669,480.00 14,188,520.00

งบดําเนินงาน 6,465,480.89 13,779,117.00 13,248,854.00

งบลงทุน 3,602,890.00 6,071,603.00 5,825,626.00

งบเงินอุดหนุน 3,005,042.41 3,244,600.00 3,968,000.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 32,339,124.11 45,500,000.00 46,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลปูโยะ

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลปูโยะ
อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,786,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 930,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,827,354

แผนงานสาธารณสุข 1,595,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,221,500

แผนงานเคหะและชุมชน 1,069,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 250,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,160,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,331,426

แผนงานการเกษตร 60,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,769,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 46,000,000



8,769,000

8,769,000

2,195,000

0

2,195,000

643,000

289,000

254,000

100,000

0

5,000

5,000

2,843,000รวม 9,943,220 12,786,220

งบลงทุน 163,700 168,700

    ค่าครุภัณฑ์ 163,700 168,700

    ค่าวัสดุ 595,000 695,000

    ค่าสาธารณูปโภค 642,000 642,000

    ค่าตอบแทน 620,000 909,000

    ค่าใช้สอย 2,060,000 2,314,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,501,000 6,696,000

งบด าเนินงาน 3,917,000 4,560,000

งบบุคลากร 5,862,520 8,057,520

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,361,520 1,361,520

    งบกลาง 8,769,000

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งาน งานบรหิารทั่วไป งานบรหิารงานคลัง รวมงบ

แผนงานงบกลาง

งาน งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 8,769,000

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จงัหวัดนราธิวาส
องค์การบริหารส่วนต าบลปโูยะ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



0

0

240,000

0

160,000

80,000

13,500

13,500

253,500

0

0

2,951,854

0

1,188,950

1,762,904

0

0

0

3,318,000

3,318,000

6,269,854

    เงินอดุหนุน 0 3,318,000

รวม 3,557,500 9,827,354

    ค่าครุภัณฑ์ 45,500 45,500

งบเงนิอุดหนุน 0 3,318,000

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000

งบลงทุน 45,500 45,500

    ค่าใช้สอย 460,000 1,648,950

    ค่าวัสดุ 60,000 1,822,904

งบด าเนินงาน 809,000 3,760,854

    ค่าตอบแทน 284,000 284,000

งบบุคลากร 2,703,000 2,703,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,703,000 2,703,000

รวม 677,000 930,500

แผนงานการศึกษา

งาน งานบรหิารทั่วไป

เก่ียวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
รวมงบ

งบลงทุน 0 13,500

    ค่าครุภัณฑ์ 0 13,500

    ค่าใช้สอย 145,000 305,000

    ค่าวัสดุ 0 80,000

งบด าเนินงาน 248,000 488,000

    ค่าตอบแทน 103,000 103,000

งบบุคลากร 429,000 429,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 429,000 429,000

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการ

รกัษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวมงบ



0

0

235,000

0

185,000

50,000

235,000

857,000

857,000

345,000

145,000

160,000

40,000

19,500

19,500

1,221,500

งบลงทุน 19,500

    ค่าครุภัณฑ์ 19,500

รวม 1,221,500

    ค่าตอบแทน 145,000

    ค่าใช้สอย 160,000

    ค่าวัสดุ 40,000

งบบุคลากร 857,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 857,000

งบด าเนินงาน 345,000

รวม 1,360,000 1,595,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์
รวมงบ

    ค่าใช้สอย 705,000 890,000

    ค่าวัสดุ 40,000 90,000

งบด าเนินงาน 920,000 1,155,000

    ค่าตอบแทน 175,000 175,000

งบบุคลากร 440,000 440,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 440,000 440,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบรหิารทั่วไป

เก่ียวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน
รวมงบ



210,000

10,000

200,000

9,000

9,000

0

0

219,000

250,000

250,000

250,000

620,000

620,000

0

620,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

รวม 540,000 1,160,000

งบด าเนินงาน 540,000 1,160,000

    ค่าใช้สอย 490,000 1,110,000

    ค่าใช้สอย 250,000

รวม 250,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน
รวมงบ

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งานส่งเสรมิและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน
รวมงบ

งบด าเนินงาน 250,000

    เงินอดุหนุน 650,000 650,000

รวม 850,000 1,069,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 9,000

งบเงนิอุดหนุน 650,000 650,000

    ค่าใช้สอย 0 200,000

งบลงทุน 0 9,000

งบด าเนินงาน 200,000 410,000

    ค่าวัสดุ 200,000 210,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานไฟฟ้าและประปา

งานก าจัดขยะมลูฝอย

และสิง่ปฏิกูล
รวมงบ



0

0

0

0

0

0

5,469,426

20,500

5,448,926

5,469,426

50,000

0

50,000

50,000

    ค่าใช้สอย 0 50,000

รวม 10,000 60,000

งบด าเนินงาน 10,000 60,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

แผนงานการเกษตร

งาน
งานส่งเสรมิการเกษตร

งานสิง่แวดล้อมและ

ทรพัยากรธรรมชาติ
รวมงบ

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 5,448,926

รวม 2,862,000 8,331,426

งบลงทุน 100,000 5,569,426

    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 120,500

    ค่าใช้สอย 390,000 390,000

    ค่าวัสดุ 115,000 115,000

งบด าเนินงาน 1,060,000 1,060,000

    ค่าตอบแทน 555,000 555,000

งบบุคลากร 1,702,000 1,702,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,702,000 1,702,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสรา้ง รวมงบ



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,786,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 930,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,827,354

แผนงานสาธารณสุข 1,595,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,221,500

แผนงานเคหะและชุมชน 1,069,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 250,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,160,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,331,426

แผนงานการเกษตร 60,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,769,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 46,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลปูโยะ และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 46,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 46,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลปูโยะ
อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลปูโยะปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลปูโยะมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายอิสมาแอล  หะยีเจ๊ะอาแซ)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลปูโยะ

อนุมัติ

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

(นายอนิรุทร  บัวออน)

ตําแหนง นายอําเภอสุไหงโก-ลก



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุงทองที่ 29,135.23 7,070.14 0.00 100.00 % 500.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 4,326.63 5,182.38 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 33,461.86 12,252.52 70,000.00 75,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 59,540.00 71,420.00 61,300.00 30.51 % 80,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,319.00 2,431.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 150.00 250.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 197,075.00 83,579.00 100,000.00 -30.00 % 70,000.00
     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 258,084.00 157,680.00 163,800.00 153,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 223,028.97 152,274.25 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 1,200.00 -16.67 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 223,028.97 152,274.25 201,200.00 201,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 800.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 6,196.00 10,443.09 0.00 100.00 % 5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,996.00 10,443.09 1,000.00 6,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 215,184.28 211,046.93 216,000.00 1.85 % 220,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,512,229.85 9,907,218.68 9,000,000.00 11.11 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,406,471.37 2,716,706.92 2,300,000.00 30.43 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 72,035.85 27,885.78 20,000.00 50.00 % 30,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,109,798.38 5,431,120.66 5,000,000.00 20.00 % 6,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 53,679.92 58,840.77 57,000.00 0.00 % 57,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 45,310.71 29,953.51 51,000.00 -7.84 % 47,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,117.00 31,366.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,416,827.36 18,414,139.25 16,674,000.00 19,364,500.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 21,055,064.00 21,725,157.63 28,390,000.00 -7.71 % 26,200,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 21,055,064.00 21,725,157.63 28,390,000.00 26,200,000.00
รวมทุกหมวด 37,993,462.19 40,471,946.74 45,500,000.00 46,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 46,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 75,500 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 500 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกวาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 153,000 บาท
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการมากกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 500 บาท

ประมาณการมากกวาปที่ผานมา

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

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 6,000 บาท
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,364,500 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 220,000 บาท

ประมาณการมากกวาปที่ผานมา

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

ประมาณการมากกวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการมากกวาปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการมากกวาปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,000,000 บาท

ประมาณการมากกวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 57,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 47,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการมากกวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 26,200,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,200,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 125,949 85,992 154,000 0 % 154,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,325 6,000 7,000 0 % 7,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,581,600 4,731,800 5,570,000 0 % 5,570,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,573,300 1,670,600 1,880,000 0 % 1,880,000

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

เงินสํารองจาย 1,076,509 732,394 1,000,000 -40 % 600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 342,200 15.72 % 396,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล 
(สปสช)

0 130,000 130,000 0 % 130,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลปูโยะ

อําเภอสุไหงโก-ลก    จังหวัดนราธิวาส
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
ปูโยะ

130,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

176,028 366,624 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 20,000 -50 % 10,000

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

รวมงบกลาง 7,675,211 7,723,410 9,135,200 8,769,000
รวมงบกลาง 7,675,211 7,723,410 9,135,200 8,769,000
รวมงบกลาง 7,675,211 7,723,410 9,135,200 8,769,000

รวมแผนงานงบกลาง 7,675,211 7,723,410 9,135,200 8,769,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 0 0 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 514,080 0 % 514,080

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

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 108,000 -20 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,108,800 1,107,889 1,173,600 -42.33 % 676,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,520 1,792,609 1,879,920 1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,895,040 1,911,491.5 2,210,000 24.89 % 2,760,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

229,620 206,666 250,000 12 % 280,000

เงินประจําตําแหนง 252,000 252,000 252,000 0 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,002,019 803,160 930,000 0.97 % 939,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 288,435 229,000 280,000 -3.57 % 270,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,667,114 3,402,317.5 3,922,000 4,501,000
รวมงบบุคลากร 5,460,634 5,194,926.5 5,801,920 5,862,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

15,600 18,200 820,000 -60.98 % 320,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 107,000 122,000 200,000 20 % 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 5,000 200 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 35,000 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 132,260 147,830 1,070,000 620,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 511,671.87 646,460.26 670,000 7.46 % 720,000

คาจ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ตอการให้บริการของ อบต.ปูโยะ

0 0 40,000 0 % 40,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 32,880 9,990 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น และการเลือกตั้งใน
ทุกระดับ

0 0 500,000 -60 % 200,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 213,187.6 61,390 280,000 14.29 % 320,000

คาเบี้ยเลี้ยง คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  
คาชดใช้เสียหายหรือสินไหมทดแทน

0 0 10,000 0 % 10,000

คาพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการ อบต.ปูโยะเคลื่อนที่พบประชาชน 0 0 0 100 % 5,000

โครงการ อบต.ปูโยะเคลื่อนที่พบประชาชน 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการกิจกรรม 5 ส 0 0 0 100 % 5,000

โครงการกิจกรรม 5 ส. 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว

0 0 0 100 % 20,000

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว   0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานภายใน
ประเทศ และนอกประเทศ

0 0 0 100 % 300,000

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าสองข้าง
ถนนสายในตําบล

0 0 0 100 % 5,000

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าสองข้าง
ถนนสายในตําบล

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ

108,000 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

0 0 0 100 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจใน พรบ
.ข้อมูลขาวสารของทางราชการ
พ.ศ.2540 แกบุคลากรและประชาชน

16,870 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พรบ
.ข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
แกบุคลากรและประชาชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พรบ
.ข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
แกบุคลากรและประชาชน

0 0 0 100 % 20,000

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

16,870 16,020 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม และสร้าง
ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการสําหรับผู้
บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและ
พนักงานจ้าง อบต.ปูโยะ

0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 38,228.47 93,505 130,000 53.85 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 937,707.94 827,365.26 1,780,000 2,060,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 31,875.15 39,397 40,000 50 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 32,770 18,820 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,260 25,114.6 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 185,973.8 202,599.3 350,000 14.29 % 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,400 12,550 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 261,278.95 298,480.9 530,000 595,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 309,912.91 285,396.04 450,000 0 % 450,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 10,000 20 % 12,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,852 8,453 25,000 40 % 35,000

คาบริการไปรษณีย์ 11,508.8 11,465 15,000 0 % 15,000

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

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

รวมค่าสาธารณูปโภค 422,857.71 402,898.04 630,000 642,000
รวมงบดําเนินงาน 1,754,104.6 1,676,574.2 4,010,000 3,917,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 11,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 17,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับผู้บริหาร 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม 0 0 27,000 -100 % 0

จัดซื้อขาตั้งถังน้ํา 0 29,200 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องโทรสาร 0 13,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง 
ระบบ inverter

0 0 31,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 0 13,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อนกระจก 0 4,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 7,500

จัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับผู้บริหาร 0 0 28,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะประชุม 0 0 28,000 -100 % 0

จัดซื้อถังน้ํา 0 34,500 0 0 % 0

จัดซื้อแทนบรรยาย(โพเดี่ยม) 0 6,000 0 0 % 0

จัดซื้อโทรศัพท์ภายใน 0 22,470 0 0 % 0

จัดซื้อผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 0 0 22,563 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อรถเข็น 0 0 0 100 % 5,200

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายรูป 0 0 0 100 % 40,000
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จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 55,800 0 0 % 0

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 45,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 9,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0 0 18,896 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

22,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

0 2,600 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)

4,300 0 0 0 % 0

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

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 72,800 213,570 235,459 163,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดิน 2,890,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อที่ดิน 0 2,772,000 430,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,890,000 2,772,000 430,000 0
รวมงบลงทุน 2,962,800 2,985,570 665,459 163,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

0 40,000 40,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 40,000 40,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 40,000 40,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างการสํารวจประเมินความพึ่งพอใจตอ
การให้บริการประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

20,000 0 0 0 % 0

โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการให้บริการของ อบต.ปูโยะ

0 20,000 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไป 10,197,538.6 9,917,070.7 10,517,379 9,943,220
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 754,809 821,260 1,100,000 0 % 1,100,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

135,813 134,660 200,000 -10 % 180,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 651,960 676,030 730,000 2.47 % 748,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 135,000 124,970 125,000 0 % 125,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,719,582 1,798,920 2,197,000 2,195,000
รวมงบบุคลากร 1,719,582 1,798,920 2,197,000 2,195,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 150,000 1.33 % 152,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 6,000 -16.67 % 5,000

คาเชาบ้าน 42,000 48,000 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 74,680 84,440 288,000 289,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 75,170 62,160 80,000 5 % 84,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 112,239 76,006 120,000 0 % 120,000
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โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน      0 0 400,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,781.66 8,097.34 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 190,190.66 146,263.34 650,000 254,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 35,699.8 49,382.7 50,000 40 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 34,405 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 55,699.8 83,787.7 80,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 320,570.46 314,491.04 1,018,000 643,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 9,800 -100 % 0

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 0 0 11,200 -100 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก แบบชองใสแฟ้ม 15,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 19,200 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

22,000 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 

0 2,600 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)

4,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,300 24,600 40,200 5,000
รวมงบลงทุน 41,300 24,600 40,200 5,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,081,452.46 2,138,011.04 3,255,200 2,843,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,278,991.06 12,055,081.74 13,772,579 12,786,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 193,747 214,500 235,000 4.26 % 245,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

28,017 30,000 36,000 -5.56 % 34,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  08:26 หน้า : 14/51



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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 99,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 41,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 221,764 384,500 421,000 429,000
รวมงบบุคลากร 221,764 384,500 421,000 429,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

4,800 9,600 40,000 0 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 35,500 36,000 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 42,200 47,000 103,000 103,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,160 0 5,000 0 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทํา
การองค์การบริหารสวนตําบลปูโยะ

0 0 124,354 -3.5 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 31,392 9,540 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 33,552 9,540 149,354 145,000
รวมงบดําเนินงาน 75,752 56,540 252,354 248,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 297,516 441,040 673,354 677,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันภัย และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงปใหม และสงกรานต์      720 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต์

0 720 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต์

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

176,545 0 25,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟ
ป่า

0 10,970 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟ
ป่า

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 177,265 11,690 145,000 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 78,000 -74.36 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 42,500 0 0 100 % 30,000

วัสดุจราจร 0 0 2,000 1,400 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 42,500 0 80,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 219,765 11,690 225,000 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 0 0 0 100 % 13,500

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ามปืน 0 20,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมจราจรจุดตรวจ 0 19,500 0 0 % 0

จัดซื้อแผงกั้นจราจร ชนิดเหล็ก 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 42,700 0 13,500
รวมงบลงทุน 0 42,700 0 13,500

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 219,765 54,390 225,000 253,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 517,281 495,430 898,354 930,500

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 857,460 570,184.86 1,200,000 15 % 1,380,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

99,358 74,360 87,000 82.76 % 159,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินประจําตําแหนง 42,000 6,183 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 721,440 737,520 770,000 10.39 % 850,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 186,000 186,000 190,000 21.05 % 230,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,906,258 1,574,247.86 2,331,000 2,703,000
รวมงบบุคลากร 1,906,258 1,574,247.86 2,331,000 2,703,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 160,000 16.88 % 187,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 36,000 8,300 60,000 20 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 44,000 8,300 245,000 284,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 72,000 114,000 228,000 14.04 % 260,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 41,904 35,392 120,000 0 % 120,000

โครงการคายเยาวชนภาคฤดูร้อน 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและ
แขงขันทักษะทางวิชาการ

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและ
แขงขันทักษะทางวิชาการ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและ
แขงขันทักษะทางวิชาการ      11,041 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเด็กและ
เยาวชน

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของ
เด็ก เยาวชนและประชาชน

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สูอาเซียน      
14,370 0 0 0 % 0

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสูอาเซียน 0 12,120 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,750 6,500 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 141,065 168,012 678,000 460,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,777 11,291 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 30,000 0 % 30,000

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

รวมค่าวัสดุ 8,977 11,291 60,000 60,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 194,042 187,603 983,000 809,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 18,800 -70.74 % 5,500

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ชอง 0 0 5,600 16.07 % 6,500

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น 0 0 23,400 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 26,000 -55.77 % 11,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่1

0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

2,600 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ 
(ink tank printer)

0 4,300 0 0 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,600 23,800 73,800 45,500
รวมงบลงทุน 2,600 23,800 73,800 45,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,102,900 1,785,650.86 3,387,800 3,557,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
เล็กกอนกอนวัยเรียน      54,480 0 0 0 % 0

โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
เล็กกอนวัยเรียน

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการทัศนะศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กเล็กกอนวัยเรียน

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

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน
ตําบลปูโยะ

0 0 0 100 % 120,000

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน
ตําบลปูโยะ

120,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 876,280 957,950 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 968,950

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา      869,140 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,043,620 876,280 1,057,950 1,188,950
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,711,167 3.02 % 1,762,904

คาอาหารเสริม (นม) 1,457,194.44 1,624,753.58 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,457,194.44 1,624,753.58 1,711,167 1,762,904
รวมงบดําเนินงาน 2,500,814.44 2,501,033.58 2,769,117 2,951,854
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

2,841,200 2,775,560 3,204,600 3.54 % 3,318,000

รวมเงินอุดหนุน 2,841,200 2,775,560 3,204,600 3,318,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,841,200 2,775,560 3,204,600 3,318,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,342,014.44 5,276,593.58 5,973,717 6,269,854
รวมแผนงานการศึกษา 7,444,914.44 7,062,244.44 9,361,517 9,827,354

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 119,441 196,920 214,560 7.2 % 230,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

20,000 30,000 36,000 0 % 36,000

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

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 289,441 376,920 424,560 440,000
รวมงบบุคลากร 289,441 376,920 424,560 440,000
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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 249,000 274,125 506,000 32.41 % 670,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 25,000 0 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 249,000 274,125 541,000 705,000
ค่าวัสดุ

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

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 6,031 0 20,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 255,031 274,125 736,000 920,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 3,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 10,000 0 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 554,472 654,545 1,160,560 1,360,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

3,000 0 0 0 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0 2,352 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 120,000 -100 % 0

โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 120,000

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตําบลปู
โยะ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตําบลปู
โยะ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 23,220 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าใช้สอย 26,220 2,352 185,000 185,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 24,308 24,856 40,000 25 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 24,308 24,856 40,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 50,528 27,208 225,000 235,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 50,528 27,208 225,000 235,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 605,000 681,753 1,385,560 1,595,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 488,220 519,746.45 570,000 4.39 % 595,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

69,687 67,560 80,000 -12.5 % 70,000

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

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

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 683,740 629,306.45 842,000 857,000
รวมงบบุคลากร 683,740 629,306.45 842,000 857,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 70,000 -14.29 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 48,000 59,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 67,360 66,750 155,000 145,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 72,000 84,000 90,000 0 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใข้จายในการเดินทางไปราชการ 36,672 18,472 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 4,500 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 108,672 106,972 160,000 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,727 18,008 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 12,480 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 29,727 30,488 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 205,759 204,210 355,000 345,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 3,400 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก แบบชองใสแฟ้ม 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 17,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

2,600 0 0 0 % 0

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

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,100 8,400 0 19,500
รวมงบลงทุน 22,100 8,400 0 19,500
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 911,599 841,916.45 1,197,000 1,221,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 700 0 0 0
รวมงบลงทุน 700 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 700 0 0 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 912,299 841,916.45 1,197,000 1,221,500

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,006,680 1,067,760 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

153,720 153,720 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 153,000 216,000 0 0 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 59,500 84,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,414,900 1,563,480 0 0
รวมงบบุคลากร 1,414,900 1,563,480 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

149,140 230,500 0 0 % 0

คาเชาบ้าน 119,000 100,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,100 2,550 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 273,240 333,050 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 172,740.85 181,470.13 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ      
0 5,140 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,500 45,386.73 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 175,240.85 231,996.86 0 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 2,174 15,687 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 35,976 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 10,400 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 38,150 26,087 0 0
รวมงบดําเนินงาน 486,630.85 591,133.86 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 6,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัอซื้อรถจักรยานยนต์ 0 110,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 0 33,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน 0 21,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา

24,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเทปวัดระยะทาง 0 4,500 0 0 % 0
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จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,500 184,100 0 0
รวมงบลงทุน 46,500 184,100 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,948,030.85 2,338,713.86 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 107,886 100,543 150,000 33.33 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 107,886 100,543 150,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 107,886 100,543 150,000 200,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายกูโบร์ หมูที่ 1 0 125,142.22 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านรูสนิง เจ๊ะ
มะ หมูที่ 2

0 64,340.19 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ สายกูโบร์ 
หมูที่ 1

0 0 0 100 % 650,000

รวมเงินอุดหนุน 0 189,482.41 0 650,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 189,482.41 0 650,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 107,886 290,025.41 150,000 850,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย 41,439.9 54,399.21 90,000 11.11 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,451.46 26,840 194,000 -48.45 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 48,891.36 81,239.21 284,000 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 196,000 196,000 200,000 -100 % 0
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วัสดุเครื่องแตงกาย 0 6,970 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 196,000 202,970 210,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 244,891.36 284,209.21 494,000 210,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 0 0 0 100 % 9,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 9,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 9,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 244,891.36 284,209.21 494,000 219,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,300,808.21 2,912,948.48 644,000 1,069,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 0 15,820 16,000 -100 % 0

โครงการครอบครัวสัมพันธ์      
29,700 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันควร

0 13,070 17,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันควร

0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันสมควร      16,560 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
    29,620 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 0 15,820 16,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 27,300 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ดูแล

0 17,820 17,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ดูแล

14,520 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ดูแล

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมพนักงานและประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีสวนรวม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมพนักงานและประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีสวนรวมของประชาชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และเวทีประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และเวทีประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และเวที่ประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล ฯลฯ      

9,220 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 126,920 62,530 166,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 126,920 62,530 166,000 250,000
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รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 126,920 62,530 166,000 250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 126,920 62,530 166,000 250,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวา
ตอนียะห์

0 0 0 100 % 30,000

โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวา
ตอนียะห์

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวา
ตอนียะห์      22,100 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน (บึงรา
มิงเกมส์)

0 0 0 100 % 70,000

โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน (บึงรา
มิงเกมส์)

0 0 11,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาประจําปต้านยาเสพติด 0 0 234,280 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาประจําปต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 280,000
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โครงการแขงขันกีฬาประจําปต้านยาเสพติด 
     179,320 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาพื้นบ้าน 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาพื้นบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อ
สุขภาพสําหรับเด็กและเยาวชน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อ
สุขภาพสําหรับเด็กและเยาวชน

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 201,420 0 365,280 490,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 201,420 0 415,280 540,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 201,420 0 415,280 540,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานกวนอาซูรอสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 60,000

โครงการจัดงานกวนอาซูรอสัมพันธ์      
39,690 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานเข้าพรรษา 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานตาดีกาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 120,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 10,620 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง      
18,920 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์      
20,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 0 0 0 100 % 10,000

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 0 99,000 60,000 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติ การ
ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนสัญจร

0 12,920 180,720 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
ถือศีลอดในเดือนรอมฏอน สัญจร

0 0 0 100 % 180,000

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 0 49,700 2,437 -100 % 0

โครงการศาสนิกสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร (ดะวะ
ห์สัญจร)

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร (ดะวะห์
สัญจร)      42,920 0 0 0 % 0

โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร(ดะวะ
ห์สัญจร)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 122,030 172,240 368,157 620,000
รวมงบดําเนินงาน 122,030 172,240 368,157 620,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 122,030 172,240 368,157 620,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 323,450 172,240 783,437 1,160,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,150,000 4.35 % 1,200,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 160,000 0 % 160,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,652,000 1,702,000
รวมงบบุคลากร 0 0 1,652,000 1,702,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 380,000 5.26 % 400,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 100,000 0 % 100,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 515,000 555,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 222,000 17.12 % 260,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 61,000 31.15 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 87,000 -42.53 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 370,000 390,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 40,000 100 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 18,000 -16.67 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 78,000 115,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 963,000 1,060,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 11,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 11,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0 0 0 100 % 60,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 0 100 % 10,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 7,500

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,615,000 2,862,000
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 20,500

จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ 0 0 19,046 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อสวานไฟฟ้า 0 0 7,704 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 26,750 20,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการถมดินลานกีฬา หมูที่ 2 0 0 4,301,325 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.สํานักสงฆ์ (ตอ
จุดเดิม) หมูที่ 5

0 0 0 100 % 207,800

โครงการกอสร้างทางเท้า สายบาลาเซาะห์
ปะจูมะเย็ง หมูที่ 1

0 0 0 100 % 160,700

โครงการกอสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลัง 
อบต.

0 0 218,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารจอดรถ
จักรยานยนต์

0 0 380,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารจอดรถบรรทุก 0 0 0 100 % 327,300

โครงการกอสร้างอาคารศูนย์ อปพร. 0 0 350,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สาย ชร
บ - ชลประทาน หมูที่ 6

0 0 0 100 % 113,500
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โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายกะ
ตาอนามัย - ลียะ หมูที่ 1

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายข้าง
มัสยิด - ชลประทาน หมูที่ 6

0 0 0 100 % 342,900

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายชล
ประทาน - เปาะซูมิง หมูที่ 6

0 0 0 100 % 133,500

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายชล
ประทาน - มะดาโอ๊ะ หมูที่ 6

0 0 0 100 % 169,400

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายซอย
แบมิง หมูที่ 1

0 0 0 100 % 25,000

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายซอย
แวมะ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 18,500

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายแบลี 
- กะดะห์ หมูที่ 1

0 0 0 100 % 43,000

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สาย
ปาล์มกํานันเซะ - แบลี หมูที่ 2

0 0 0 100 % 118,700

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายเปาะ
จินาแซ หมูที่ 2

0 0 0 100 % 80,100

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายเปาะ
เลาะ - โคกปาหนัน หมูที่ 5

0 0 0 100 % 109,500

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายฝาย 
- กาแลบือเด หมูที่ 2

0 0 0 100 % 250,800
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โครงการบุกเบิกถนนยกระดับ สายกอแล 
หมูที่ 2

0 0 0 100 % 39,000

โครงการบุกเบิกถนนยกระดับ สายตอฮา - 
แปอิง หมูที่ 3

0 0 0 100 % 108,900

โครงการบุกเบิกถนนยกระดับ สายปะเดะ
ปา หมูที่ 2

0 0 0 100 % 8,600

โครงการบุกเบิกถนนยกระดับ สายปาล์ม
กํานันเซะ หมูที่ 2

0 0 0 100 % 97,900

โครงการบุกเบิกถนนยกระดับ สายมามะ
ดอแม หมูที่ 2

0 0 0 100 % 16,400

โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายกา
แลปาเซ - เขตรอยตอปาเสมัส หมูที่ 2

0 0 0 100 % 278,400

โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สาย
โคกจืองา - ชลประทาน หมูที่ 4

0 0 0 100 % 168,600

โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สาย
โคกตางอ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 257,600

โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สาย
เจาะแห - สะพาน อบจ. หมูที่ 2

0 0 0 100 % 189,700

โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สาย
บ้านแอโป - บือแนกูวะ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 224,300

โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายบา
ลาเซาะห์ปะจูดะแว หมูที่ 1

0 0 0 100 % 8,000
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โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สาย
เปาะเนาะเจาะแห หมูที่ 2

0 0 0 100 % 83,200

โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สาย
เปาะเลาะ - โคกปาหนัน หมูที่ 5

0 0 0 100 % 133,700

โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายมะ
รอนิง - กูโบร์ หมูที่ 4

0 0 0 100 % 114,500

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายเปาะซูปอ
ซี หมูที่ 2

145,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหอประชุม อบต.

40,000 0 0 0 % 0

โครงการตีเส้นจราจร 1 เส้น สายลาแล - ปู
โยะ หมูที่ 1,2

14,000 0 0 0 % 0

โครงการตีเส้นจราจร 3 เส้น สายกูแบอีแก - 
โคกสือแด หมูที่ 4

68,000 0 0 0 % 0

โครงการตีเส้นจราจร 3 เส้น สายแยกโต๊ะ
เวาะ - บาโงแบกอ หมูที่ 3

159,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 632,000 330,220 155,078 944.27 % 1,619,426

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,058,000 330,220 5,454,603 5,448,926
รวมงบลงทุน 1,058,000 330,220 5,481,353 5,469,426

รวมงานก่อสร้าง 1,058,000 330,220 5,481,353 5,469,426
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รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,058,000 330,220 8,096,353 8,331,426
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอบรมปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 1,350 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 1,350 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 1,350 30,000 10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 1,350 30,000 10,000
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 50,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 30,000 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 1,350 60,000 60,000

รวมทุกแผนงาน 33,242,874.71 32,339,124.11 45,500,000 46,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ

อําเภอสุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,769,000 บาท
งบกลาง รวม 8,769,000 บาท

งบกลาง รวม 8,769,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 154,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
หนังสือ สถ. ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

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.2566-2570 หน้า 69 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
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 69 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.2566-2570 หน้า 69 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 396,000 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 หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 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 10,000 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 9,943,220 บาท

งบบุคลากร รวม 5,862,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,361,520 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

วันที่พิมพ : 22/8/2565  08:27:48 หน้า : 4/88



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 676,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
อัตราละ 9,180 บาท/เดือน สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 4 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 4,501,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,760,000 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 280,000 บาท

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวนราชการ
ตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่น,อํานวยการท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 939,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 8 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 270,000 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 3,917,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 620,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 320,000 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 240,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารท้องถิ่น 
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,060,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการให้บริการของ อบ
ต.ปูโยะ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างการสํารวจประเมินผลความพึงพอใจ
ตอการให้บริการประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 83 ข้อ 6 
(สํานักปลัด)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 720,000 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 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีการจัดการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วาง เชน คาใช้สอย ศูนยประสานงานการเลือกตั้ง 
คาใช้จายในการจัดประชุมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
คาพิมพบัตรเลือกตั้ง คาจัดสถานที่ คาไฟฟ้าและคาทําความ
สะอาดหนวยเลือกตั้ง และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0818.2/ว4049  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 (สํานักปลัด)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 320,000 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.2566 – 2570 
หน้า 84 ข้อ 9 (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.2566 – 2570  
หน้า 82 ข้อ 4 (สํานักปลัด)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว จํานวน 20,000 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.2566 – 2570 
หน้า 75 ข้อ 1 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 22/8/2565  08:27:48 หน้า : 11/88



โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานภายในประเทศ และนอกประเทศ จํานวน 300,000 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.2566 – 2570 
หน้า 82 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.2566 – 2570 
หน้า 75 ข้อ 2 (สํานักปลัด)
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โครงการเพิ่่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ โดยขอรับการอุดหนุนเพิ่มเติม
จากองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ และเทศบาลตําบลปาเสมัส
เป็นคาจ้างเจ้าหน้าที่ประจําศูนยฯ,คาสําเนาเอกสาร,คาปรับปรุง
ซอมแซมวัสดุครุภัณฑของศูนยฯ,คาวัสดุสํานักงาน และอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้า 84 ข้อ 8 (สํานักปลัด)

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.2566 – 2570 
หน้า 82 ข้อ 3 (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม และสร้างความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการสําหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและพนักงานจ้าง 
อบต.ปูโยะ

จํานวน 40,000 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.2566 – 2570 
หน้า 82 ข้อ 2 (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน การซอมครุภัณฑยานพาหนะ กล้องถายรูป 
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 595,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด
น้ํายาซักล้างตางๆ เป็นต้น (สํานักปลัด)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุกอสร้าง
ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เชน คาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก 
หัวเทียน กระจกมองข้าง หม้อน้ํา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 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)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อคาวัสดุอื่นๆ
ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 642,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงานและสถานที่
ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ปูโยะ ฯลฯ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงานและ
สถานที่ในความรับผิดชอบของ อบต.ปูโยะ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงานและสถานที่
ในความรับผิดชอบของ อบต.ปูโยะ
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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 163,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 163,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.โครงขา 5 แฉก มีล้อเลื่อน
2.ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ํา หุ้มหนังเทียม
3.วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง ทําด้วยหนังเทียม
4.พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง
5.ที่นั่งหมุนได้รอบตัว ปรับระดับสูงต่ําได้
6.มีที่ท้าวแขน
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็ก
จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดไมน้อยกวา 1,200(กว้าง) x 660(ลึก) 
x 750(สูง) มิลลิเมตร
2.หน้าโตะเหล็ก PVC พร้อมกระจกปูโตะ
3.ลิ้นชักด้านขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก 
พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชัก 2 ชุดกุญแจ
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อรถเข็น จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถเข็น จํานวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.มีลักษณะเป็นถาดกระบะก้นลึก
2.กระบะยึดติดกับโครงเหล็ก มีขาตั้งสํารับพักรถเข็น
3.มีมือจับสําหรับยกและเข็น
4.ล้อเป็นยางตันที่มีความทนทานแข็งแรง
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายรูป จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 
ความละเอียดไมน้อยกวา 24 ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.เป็นกล้องคอมแพค (compact Digital Camera)
2.ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ
(Image Sensor)
3.มีระบบแฟลชในตัว
4.สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อยางสะดวก
เมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
5.มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นการซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
ไมน้อยกวา 3.6 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมน้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
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- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2562 (สํานักปลัด)
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมน้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2562 (สํานักปลัด)
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2562 (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

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

งานบริหารงานคลัง รวม 2,843,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,195,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,195,000 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 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานในหนวยงาน เชน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต.
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวนราชการ
ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 748,000 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)

งบดําเนินงาน รวม 643,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 289,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 152,000 บาท

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ 
หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ (กองคลัง)
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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 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 254,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 84,000 บาท

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

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)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน การซอมครุภัณฑยานพาหนะ 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 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 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) 
ไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2562 (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 677,000 บาท

งบบุคลากร รวม 429,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 429,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 245,000 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 34,000 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 248,000 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 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลปูโยะ

จํานวน 120,000 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 253,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหมและ
สงกรานต

จํานวน 20,000 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.2566 – 2570 
หน้า 70 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.2566 – 2570 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 12 ข้อ 1 (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(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.2566 – 2570 
หน้า 70 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.2566 – 2570 
หน้า 70 ข้อ 3 (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)

งบลงทุน รวม 13,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,500 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ฉบับธันวาคม 2564 ดังนี้
เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง เครื่องยนตเบนซิน
 - สูบน้ําได้ 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 7 แรงม้า
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,557,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,703,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,703,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,380,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
และครูผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 159,000 บาท

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวนราชการ
ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ดํารงตําแหนงที่มีวิทยฐานะตาม
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท. 0809.4/ว 59 
ลว 1 เม.ย. 2548 (กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 230,000 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 809,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 284,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 187,000 บาท

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นงานเรงดวน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ 
(กองการศึกษา)

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 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)
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ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 260,000 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)

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.2566 – 2570 หน้า 62 ข้อ 6
(กองการศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน การซอมครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ (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)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
ในความรับผิดชอบของ อบต.ปูโยะ (กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 22/8/2565  08:27:48 หน้า : 34/88



งบลงทุน รวม 45,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.โครงขา 5 แฉก มีล้อเลื่อน
2.ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ํา หุ้มหนังเทียม
3.วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง ทําด้วยหนังเทียม
4.พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง
5.ที่นั่งหมุนได้รอบตัว ปรับระดับสูงต่ําได้
6.มีที่ท้าวแขน
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ชอง จํานวน 6,500 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 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 11,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็ก
จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดไมน้อยกวา 1,500(กว้าง) x 660(ลึก) 
x 750(สูง) มิลลิเมตร
2.หน้าโตะเหล็ก PVC พร้อมกระจกปูโตะ
3.ลิ้นชักด้านขวาและด้านซ้าย ด้านละ 3 ลิ้นชัก 
ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชัก 2 ชุดกุญแจ
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที1่ จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหนวยความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมน้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
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- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2562 (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,269,854 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,951,854 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,188,950 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการทัศนะศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กกอนวัยเรียน 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.2566 – 2570 หน้า 61 ข้อ 1
(กองการศึกษา)
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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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 หน้า 63 ข้อ 9
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 968,950 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
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566– 2570 หน้า 62 ข้อ 4
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 1,762,904 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,762,904 บาท

คาอาหารเสริม (นม)
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
ในเขตพื้นที่ตําบลปูโยะ จํานวน 3 แหง 
- โรงเรียนบ้านลาแล อัตราคนละ 7.37 บาท 260 วัน
จํานวน 737,737  บาท
- โรงเรียนบ้านโตะเวาะ 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.2566-2570 หน้า 66 ข้อ 9
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,318,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,318,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

จํานวน 3,318,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเงินอุดหนุน
คาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 3 แหง ดังนี้
- โรงเรียนบ้านลาแล 
อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน  = 1,617,000 บาท
- โรงเรียนบ้านโตะเวาะ 
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.2566-2570 หน้า 65 ข้อ 8
(กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,360,000 บาท

งบบุคลากร รวม 440,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 440,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 230,000 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., เงินเพิ่มสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ,
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 920,000 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 705,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 670,000 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 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ 
หมวก ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ฯลฯ 
สําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่งานกู้ชีพกู้ภัย อบต.ปูโยะ
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
ตลับหมึกเครื่องพิมพ อุปกรณคอมพิวเตอร 
เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 235,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

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.2566 – 2570 
หน้า 64 ข้อ 3  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.2566 – 2570 หน้า 76 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.2566 – 2570 หน้า 64 ข้อ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เชน วัคซีน ถุงมือ เข็มฉีดยา ออกซิเจน ฯลฯ ที่สามารถเบิกได้
ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,221,500 บาท

งบบุคลากร รวม 857,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 857,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 595,000 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวนราชการ
ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 
(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)
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งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 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 โตะ 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)

งบลงทุน รวม 19,500 บาท

วันที่พิมพ : 22/8/2565  08:27:48 หน้า : 48/88



ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก 
(2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
ไมน้อยกวา 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2562 (กองสวัสดิการสังคม)
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) 
ไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2562 (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 850,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองชาง)

งบเงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ สายกูโบร หมูที่ 1 จํานวน 650,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอสุไหงโก-ลก
-โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมไฟสาธารณะ สายกูโบร
หมูที่ 1  จํานวน 1 จุด ระยะทาง 850 เมตร  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 11 ข้อ 1 (กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 219,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน การซอมครุภัณฑยานพาหนะ 
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อกันฝน 
หมวก ผ้าปิดจมูก ผ้ากันเปื้อน รองเท้ายาง ถุงมือยาง 
เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ฯลฯ สําหรับงานเก็บขยะมูลฝอย
(กองสวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.แรงดันน้ํา ไมน้อยกวา 160 บาร
2.อัตราการไหล 5.8 ลิตรตอนาที
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 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. 2566–2570 
หน้า 65 ข้อ 1 (กองสวัสดิการสังคม)
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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. 2566 – 2570 
หน้า 65 ข้อ 4 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 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. 2566–2570 หน้า 66 ข้อ 7
(สํานักปลัด)
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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. 2566 – 2570 หน้า 65 ข้อ 2
(กองสวัสดิการสังคม)

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. 2566 – 2570 หน้า 65 ข้อ 3
(กองสวัสดิการสังคม)
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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. 2566 – 2570 หน้า 66 ข้อ 5
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการอบรมพนักงานและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับประชาธิปไตยและการมีสวนรวม

จํานวน 10,000 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. 2566–2570 หน้า 72 ข้อ 1
(สํานักปลัด)
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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. 2566 – 2570 หน้า 74 ข้อ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

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. 2566–2570 หน้า 85 ข้อ 1
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 540,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 490,000 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 การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566–2570 หน้า 67 ข้อ 4
(กองการศึกษา)

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 การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566–2570 หน้า 67 ข้อ 2
(กองการศึกษา)
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โครงการแขงขันกีฬาประจําปีต้านยาเสพติด จํานวน 280,000 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566–2570 หน้า 67 ข้อ 1
(กองการศึกษา)

โครงการแขงขันกีฬาพื้นบ้าน จํานวน 60,000 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566–2570 หน้า 67 ข้อ 3
(กองการศึกษา)
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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.2566 – 2570
หน้า 67 ข้อ 5 (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 620,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานกวนอาซูรอสัมพันธ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกวนอาซูรอสัมพันธ 
เชน คาวัตถุดิบตางๆ,คาป้าย,และคาใช้จายอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 80 ข้อ 6
(กองการศึกษา)

โครงการจัดงานตาดีกาสัมพันธ จํานวน 120,000 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 80 ข้อ 7
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 10,000 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566–2570 หน้า 79 ข้อ 2
(กองการศึกษา)

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 10,000 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 79 ข้อ 3
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ จํานวน 80,000 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 79 ข้อ 4
(กองการศึกษา)

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 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 การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 79 ข้อ 1
(กองการศึกษา)
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการถือศีลอดในเดือนรอมฏอน 
สัญจร

จํานวน 180,000 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. 2566 – 2570 หน้า 80 ข้อ 5
(กองการศึกษา)

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. 2566 – 2570 
หน้า 81 ข้อ 10 (กองการศึกษา)
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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. 2566 – 2570 หน้า 81 ข้อ 9
(กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,862,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,702,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,702,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,200,000 บาท

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

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 หัวหน้าสวนราชการ
ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 
(กองชาง)
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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 1,060,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 555,000 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)

คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 260,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมตางๆ
และคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ คาพาหนะ และ
คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศและตางประเทศ
ให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน การซอมครุภัณฑยานพาหนะ กล้องถายรูป 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ โตะ ตู้ เก้าอี้ และอื่นๆ 
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุกอสร้าง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุกอสร้าง
ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
ตลับหมึกเครื่องพิมพ อุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ 
เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม ฯลฯ (กองชาง)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.โครงขา 5 แฉก มีล้อเลื่อน
2.ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ํา หุ้มหนังเทียม
3.วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง ทําด้วยหนังเทียม
4.พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง
5.ที่นั่งหมุนได้รอบตัว ปรับระดับสูงต่ําได้
6.มีที่ท้าวแขน
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2562 (กองชาง)
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จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 11,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็ก
จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดไมน้อยกวา 1,500(กว้าง) x 660(ลึก) 
x 750(สูง) มิลลิเมตร
2.หน้าโตะเหล็ก PVC พร้อมกระจกปูโตะ
3.ลิ้นชักด้านขวาและด้านซ้าย ด้านละ 3 ลิ้นชัก 
ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชัก 2 ชุดกุญแจ
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2562 (กองชาง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกนหลัก 
(8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโล
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.3 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
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- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2562 (กองชาง)

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
และสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi  ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2562 (กองชาง)
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 3 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2562 (กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 5,469,426 บาท
งบลงทุน รวม 5,469,426 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,500 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล จํานวน 20,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดกําลังมอเตอร ไมน้อยกวา 2 แรงม้า
2.กําลังไฟ 220 V.
3.จํานวนใบพัด 10 ใบพัด
4.ขนาดทอสงน้ํา 2 นิ้ว
5.พร้อมตู้ควบคุมการทํางาน
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,448,926 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.สํานักสงฆ (ตอจุดเดิม) หมูที่ 5 จํานวน 207,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
กอสร้างถนน คสล.สํานักสงฆ (ตอจุดเดิม) หมูที่ 5
ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 292 ตารางเมตร 
ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางทอ คสล. 
ขนาด 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.2566-2570 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
หน้า 1 ข้อ 3 (กองชาง)

โครงการกอสร้างทางเท้า สายบาลาเซาะหปะจูมะเย็ง หมูที่ 1 จํานวน 160,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
กอสร้างทางเท้า คสล.สายบาลาเซาะหปะจูมะเย็ง หมูที่ 1
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 95.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 238.75 ตารางเมตร 
ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
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.2566-2570 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
หน้า 1 ข้อ 1 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างอาคารจอดรถบรรทุก จํานวน 327,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
กอสร้างอาคารจอดรถบรรทุก
ขนาดกว้าง 8.0 เมตร ยาว 8.5 เมตร 
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.2566-2570 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
หน้า 2 ข้อ 6 (กองชาง)

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สาย ชรบ - ชลประทาน หมูที่ 6 จํานวน 113,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
บุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สาย ชรบ - ชลประทาน หมูที่ 6
ขนาดกว้าง 5.0 เมตร ยาว 206 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,030 ตารางเมตร 
พร้อมวางทอ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 2 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.2566-2570 
หน้า 52 ข้อ 32 (กองชาง)
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โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายข้างมัสยิด - ชลประทาน หมูที่ 
6

จํานวน 342,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
บุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายข้างมัสยิด - ชลประทาน หมูที่ 6 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 3,750 ตารางเมตร 
พร้อมวางทอ คสล.ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 2 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.2566-2570
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
หน้า 1 ข้อ 4 (กองชาง)

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายชลประทาน - เปาะซูมิง หมูที่ 
6

จํานวน 133,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
บุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายชลประทาน - เปาะซูมิง หมูที่ 6 
ขนาดกว้าง 5.0 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,425 ตารางเมตร 
พร้อมวางทอ คสล. ขนาด 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.2566-2570
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
หน้า 3 ข้อ 16 (กองชาง)
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โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายชลประทาน - มะดาโอะ หมูที่ 
6

จํานวน 169,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
บุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายชลประทาน - มะดาโอะ หมูที่ 6
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 307 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,535 ตารางเมตร 
พร้อมวางทอ คสล.ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 3 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.2566-2570
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
หน้า 2 ข้อ 9 (กองชาง)

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายซอยแบมิง หมูที่ 1 จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
บุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายซอยแบมิง หมูที่ 1
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 148 ตารางเมตร 
พร้อมวางทอ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 2 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.2566-2570 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
หน้า 4 ข้อ 18 (กองชาง)
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โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายซอยแวมะ หมูที่ 3 จํานวน 18,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
บุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายซอยแวมะ หมูที่ 3
ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 220 ตารางเมตร 
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.2566-2570
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
หน้า 1 ข้อ 5 (กองชาง)

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายแบลี - กะดะห หมูที่ 1 จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
บุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายแบลี - กะดะห หมูที่ 1
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 360 ตารางเมตร 
พร้อมวางทอ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 2 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.2566-2570 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
หน้า 3 ข้อ 13 (กองชาง)
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โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายปาลมกํานันเซะ - แบลี หมูที่ 
2

จํานวน 118,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
บุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายปาลมกํานันเซะ - แบลี หมูที่ 2
ขนาดกว้าง 5.0 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,250 ตารางเมตร 
พร้อมวางทอ คสล. ขนาด 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.2566-2570 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
หน้า 3 ข้อ 15 (กองชาง)

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายเปาะจินาแซ หมูที่ 2 จํานวน 80,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
บุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายเปาะจินาแซ หมูที่ 2
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 950 ตารางเมตร 
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.2566-2570 
หน้า 47 ข้อ 8 (กองชาง)
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โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายเปาะเลาะ - โคกปาหนัน หมู
ที่ 5

จํานวน 109,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
บุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายเปาะเลาะ-โคกปาหนัน หมูที่ 5
ขนาดกว้าง 6.0 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,800 ตารางเมตร 
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.2566-2570
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
หน้า 2 ข้อ 10 (กองชาง)

โครงการบุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายฝาย - กาแลบือเด หมูที่ 2 จํานวน 250,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
บุกเบิกถนนด้วยดินลูกรัง สายฝาย - กาแลบือเด หมูที่ 2
ขนาดกว้าง 5.0 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 2,500 ตารางเมตร 
พร้อมวางทอ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 3 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.2566-2570
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
หน้า 2 ข้อ 8 (กองชาง)
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โครงการบุกเบิกถนนยกระดับ สายกอแล หมูที่ 2 จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
บุกเบิกถนนยกระดับ สายกอแล หมูที่ 2
ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 2,160 ตารางเมตร 
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.2566-2570 
หน้า 46 ข้อ 5 (กองชาง)

โครงการบุกเบิกถนนยกระดับ สายตอฮา - แปอิง หมูที่ 3 จํานวน 108,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
บุกเบิกถนนยกระดับ สายตอฮา - แปอิง หมูที่ 3
ขนาดกว้าง 5.0 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,275 ตารางเมตร 
พร้อมวางทอ คสล.ขนาด 1.00 เมตร 2 แถว 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.2566-2570 
หน้า 48 ข้อ 11 (กองชาง)
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โครงการบุกเบิกถนนยกระดับ สายปะเดะปา หมูที่ 2 จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
บุกเบิกถนนยกระดับ สายปะเดะปา หมูที่ 2
ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 480 ตารางเมตร 
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.2566-2570 
หน้า 47 ข้อ 7 (กองชาง)

โครงการบุกเบิกถนนยกระดับ สายปาลมกํานันเซะ หมูที่ 2 จํานวน 97,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
บุกเบิกถนนยกระดับ สายปาลมกํานันเซะ หมูที่ 2
ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 1,038 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 4,152 ตารางเมตร
พร้อมวางทอ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 2 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.2566-2570 
หน้า 46 ข้อ 4 (กองชาง)
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โครงการบุกเบิกถนนยกระดับ สายมามะดอแม หมูที่ 2 จํานวน 16,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
บุกเบิกถนนยกระดับ สายมามะดอแม หมูที่ 2
ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 280 ตารางเมตร
พร้อมวางทอ คสล. ขนาด 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.2566-2570 
หน้า 49 ข้อ 17 (กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายกาแลปาเซ - เขตรอยตอปา
เสมัส หมูที่ 2

จํานวน 278,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
ปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายกาแลปาเซ - 
เขตรอยตอปาเสมัส หมูที่ 2
ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 2,760 ตารางเมตร
พร้อมวางทอ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 4 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.2566-2570 
หน้า 51 ข้อ 27 (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายโคกจืองา - ชลประทาน หมู
ที่ 4

จํานวน 168,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
ปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายโคกจืองา-ชลประทาน หมูที่ 4
ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 2,000 ตารางเมตร
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.2566-2570 
หน้า 53 ข้อ 38 (กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายโคกตางอ หมูที่ 3 จํานวน 257,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
ปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายโคกตางอ หมูที่ 3
ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 740 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 2,960 ตารางเมตร
พร้อมวางทอ คสล. ขนาด 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.2566-2570 
หน้า 52 ข้อ 29 (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายเจาะแห - สะพาน อบจ. หมู
ที่ 2

จํานวน 189,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
ปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายเจาะแห - สะพาน อบจ. 
หมูที่ 2
ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 565 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 2,260 ตารางเมตร
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.2566-2570 
หน้า 53 ข้อ 34 (กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายบ้านแอโป - บือแนกูวะ หมู
ที่ 3

จํานวน 224,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
ปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายบ้านแอโป - บือแนกูวะ หมูที่ 3
ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 668 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 2,672 ตารางเมตร
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.2566-2570 
หน้า 50 ข้อ 20 (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายบาลาเซาะหปะจูดะแว หมูที่ 
1

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
ปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายบาลาเซาะหปะจูดะแว หมูที่ 1
ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 132 ตารางเมตร
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.2566-2570 
หน้า 3 ข้อ 14 (กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายเปาะเนาะเจาะแห หมูที่ 2 จํานวน 83,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
ปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายเปาะเนาะเจาะแห หมูที่ 2
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 800 ตารางเมตร
พร้อมวางทอ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 2 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.2566-2570 
หน้า 54 ข้อ 41 (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายเปาะเลาะ - โคกปาหนัน หมู
ที่ 5

จํานวน 133,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
ปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายเปาะเลาะ-โคกปาหนัน 
หมูที่ 5 ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,275 ตารางเมตร
พร้อมวางทอ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 2 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.2566-2570
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
หน้า 2 ข้อ 11 (กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายมะรอนิง - กูโบร หมูที่ 4 จํานวน 114,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจ้างตามโครงการ
ปรับปรุงถนนด้วยดินลูกรัง สายมะรอนิง - กูโบร หมูที่ 4
ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 292 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,168 ตารางเมตร
พร้อมวางทอ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 2 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.2566-2570 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
หน้า 2 ข้อ 7 (กองชาง)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 1,619,426 บาท

เพื่อเป็นคาบํารุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน 
ปรับปรุงหรือซอมแซมถนน คูระบายน้ํา รางระบายน้ํา คสล. 
ทอระบายน้ํา. อาคารระบบประปาหมูบ้าน ระบบชลประทาน 
และสิ่งกอสร้างอื่นๆ (กองชาง) 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

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

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
เชน จอบ เสียม ปุ๋ย ฯลฯ (สํานักปลัด)

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 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. 2566 – 2570
หน้า 77 ข้อ 1 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 20,000 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. 2566 – 2570 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
หน้า 13 ข้อ 1 (สํานักปลัด)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

154,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,570,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,880,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจาย 600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

396,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล 
(สปสช)

130,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

154,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,570,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,880,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจาย 600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

396,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล 
(สปสช)

130,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

676,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,860,000 245,000 1,380,000 230,000 595,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

460,000 34,000 159,000 36,000 70,000

เงินประจําตําแหนง 294,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,687,000 108,000 850,000 108,000 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

395,000 42,000 230,000 66,000 42,000

เงินวิทยฐานะ 42,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

676,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,200,000 7,510,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

160,000 919,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 420,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 3,077,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

84,000 859,000

เงินวิทยฐานะ 42,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

472,000 40,000 187,000 170,000 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 5,000 5,000 5,000 5,000

คาเชาบ้าน 312,000 48,000 72,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

15,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

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

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 804,000 5,000 260,000 670,000 90,000

คาจ้างประเมินความพึง
พอใจของประชาชนตอ
การให้บริการของ อบต
.ปูโยะ

40,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

400,000 1,329,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 40,000

คาเชาบ้าน 100,000 592,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

15,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 195,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 260,000 2,089,000

คาจ้างประเมินความพึง
พอใจของประชาชนตอ
การให้บริการของ อบต
.ปูโยะ

40,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
การเลือกตั้งในทุกระดับ

200,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

440,000 20,000 120,000 25,000

คาเบี้ยเลี้ยง คาของ
รางวัล หรือเงินรางวัล  
คาชดใช้เสียหายหรือสิน
ไหมทดแทน

10,000

คาพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

5,000

โครงการ อบต.ปูโยะ
เคลื่อนที่พบประชาชน

5,000

โครงการกิจกรรม 5 ส 5,000

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

20,000

โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงานภายใน
ประเทศ และนอก
ประเทศ

300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
การเลือกตั้งในทุกระดับ

200,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

80,000 685,000

คาเบี้ยเลี้ยง คาของ
รางวัล หรือเงินรางวัล  
คาชดใช้เสียหายหรือสิน
ไหมทดแทน

10,000

คาพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

5,000

โครงการ อบต.ปูโยะ
เคลื่อนที่พบประชาชน

5,000

โครงการกิจกรรม 5 ส 5,000

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

20,000

โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงานภายใน
ประเทศ และนอก
ประเทศ

300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ป่าสองข้างถนน
สายในตําบล

5,000

โครงการเพิ่่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

120,000

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

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
จริยธรรม และสร้าง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการสําหรับผู้
บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานและพนักงาน
จ้าง อบต.ปูโยะ

40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 250,000 30,000 10,000 20,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ป่าสองข้างถนน
สายในตําบล

5,000

โครงการเพิ่่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

120,000

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

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
จริยธรรม และสร้าง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการสําหรับผู้
บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานและพนักงาน
จ้าง อบต.ปูโยะ

40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 460,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยที่ทําการ
องค์การบริหารสวน
ตําบลปูโยะ

120,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหมและ
สงกรานต์

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

70,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร)

50,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนภารกิจป้องกันไฟ
ป่า

20,000

โครงการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษาและแขง
ขันทักษะทางวิชาการ

50,000

โครงการทัศนะศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
เล็กกอนวัยเรียน

100,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  08:28:28 หน้า : 11/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยที่ทําการ
องค์การบริหารสวน
ตําบลปูโยะ

120,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหมและ
สงกรานต์

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

70,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร)

50,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนภารกิจป้องกันไฟ
ป่า

20,000

โครงการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษาและแขง
ขันทักษะทางวิชาการ

50,000

โครงการทัศนะศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
เล็กกอนวัยเรียน

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กและ
เยาวชนตําบลปูโยะ

120,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

968,950

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

120,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนตําบลปู
โยะ

30,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ

30,000

คาใข้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กและ
เยาวชนตําบลปูโยะ

120,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

968,950

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

120,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนตําบลปู
โยะ

30,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ

30,000

คาใข้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาธรรมเนียมขยะมูล
ฝอย

100,000

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันควร

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

30,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ดูแล

30,000

โครงการอบรมพนักงาน
และประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวม

10,000

โครงการอบรมและสง
เสริมอาชีพ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาธรรมเนียมขยะมูล
ฝอย

100,000

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันควร

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

30,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ดูแล

30,000

โครงการอบรมพนักงาน
และประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวม

10,000

โครงการอบรมและสง
เสริมอาชีพ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น และเวที
ประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล

20,000

โครงการกีฬาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวา
ตอนียะห์

โครงการแขงขันกีฬา
เด็กและเยาวชน (บึงรา
มิงเกมส์)

โครงการแขงขันกีฬา
ประจําปีต้านยาเสพติด

โครงการแขงขันกีฬาพื้น
บ้าน

โครงการจัดงานกวนอา
ซูรอสัมพันธ์

โครงการจัดงานตาดีกา
สัมพันธ์

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น และเวที
ประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล

20,000

โครงการกีฬาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวา
ตอนียะห์

30,000 30,000

โครงการแขงขันกีฬา
เด็กและเยาวชน (บึงรา
มิงเกมส์)

70,000 70,000

โครงการแขงขันกีฬา
ประจําปีต้านยาเสพติด

280,000 280,000

โครงการแขงขันกีฬาพื้น
บ้าน

60,000 60,000

โครงการจัดงานกวนอา
ซูรอสัมพันธ์

60,000 60,000

โครงการจัดงานตาดีกา
สัมพันธ์

120,000 120,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานเมาลิด
สัมพันธ์

โครงการจัดงานวันเข้า
พรรษา

โครงการฝึกอบรมทักษะ
กีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
สําหรับเด็กและเยาวชน

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เชิงปฏิบัติการถือ
ศีลอดในเดือนรอมฏอน 
สัญจร

โครงการศาสนิกสัมพันธ์

โครงการอบรม
จริยธรรมสัญจร(ดะวะ
ห์สัญจร)

โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานเมาลิด
สัมพันธ์

80,000 80,000

โครงการจัดงานวันเข้า
พรรษา

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมทักษะ
กีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
สําหรับเด็กและเยาวชน

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เชิงปฏิบัติการถือ
ศีลอดในเดือนรอมฏอน 
สัญจร

180,000 180,000

โครงการศาสนิกสัมพันธ์ 100,000 100,000

โครงการอบรม
จริยธรรมสัญจร(ดะวะ
ห์สัญจร)

50,000 50,000

โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 130,000 15,000 10,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 1,792,904

วัสดุกอสร้าง 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 15,000 10,000 20,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 20,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุกีฬา

วัสดุการเกษตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 195,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,822,904

วัสดุกอสร้าง 80,000 85,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 120,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุกีฬา 50,000 50,000

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 450,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 12,000 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 35,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

120,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 11,000 5,500

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 7,500 11,500

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อรถเข็น 5,200

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายรูป 40,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 450,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 17,000

คาบริการโทรศัพท์ 35,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

120,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 11,000 27,500

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 11,500 30,500

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อรถเข็น 5,200

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายรูป 40,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

22,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

10,000 2,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 13,500

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 
ชอง

6,500

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่1

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรง
ดันสูง

9,000

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
บาดาล
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

22,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

7,500 20,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 13,500

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 
ชอง

6,500

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่1

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรง
ดันสูง

9,000

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
บาดาล

20,500 20,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 
1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สํานักสงฆ์ (ตอจุด
เดิม) หมูที่ 5

โครงการกอสร้างทาง
เท้า สายบาลาเซาะห์ปะ
จูมะเย็ง หมูที่ 1

โครงการกอสร้างอาคาร
จอดรถบรรทุก

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สาย ชรบ 
- ชลประทาน หมูที่ 6

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายข้าง
มัสยิด - ชลประทาน หมู
ที่ 6
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2

60,000 60,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 
1

10,000 10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สํานักสงฆ์ (ตอจุด
เดิม) หมูที่ 5

207,800 207,800

โครงการกอสร้างทาง
เท้า สายบาลาเซาะห์ปะ
จูมะเย็ง หมูที่ 1

160,700 160,700

โครงการกอสร้างอาคาร
จอดรถบรรทุก

327,300 327,300

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สาย ชรบ 
- ชลประทาน หมูที่ 6

113,500 113,500

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายข้าง
มัสยิด - ชลประทาน หมู
ที่ 6

342,900 342,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายชล
ประทาน - เปาะซูมิง 
หมูที่ 6

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายชล
ประทาน - มะดาโอ๊ะ 
หมูที่ 6

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายซอย
แบมิง หมูที่ 1

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายซอย
แวมะ หมูที่ 3

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายแบลี - 
กะดะห์ หมูที่ 1

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายปาล์ม
กํานันเซะ - แบลี หมูที่ 
2

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายเปาะจิ
นาแซ หมูที่ 2
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายชล
ประทาน - เปาะซูมิง 
หมูที่ 6

133,500 133,500

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายชล
ประทาน - มะดาโอ๊ะ 
หมูที่ 6

169,400 169,400

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายซอย
แบมิง หมูที่ 1

25,000 25,000

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายซอย
แวมะ หมูที่ 3

18,500 18,500

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายแบลี - 
กะดะห์ หมูที่ 1

43,000 43,000

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายปาล์ม
กํานันเซะ - แบลี หมูที่ 
2

118,700 118,700

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายเปาะจิ
นาแซ หมูที่ 2

80,100 80,100

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  08:28:28 หน้า : 30/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายเปาะ
เลาะ - โคกปาหนัน หมู
ที่ 5

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายฝาย - 
กาแลบือเด หมูที่ 2

โครงการบุกเบิกถนนยก
ระดับ สายกอแล หมูที่ 
2

โครงการบุกเบิกถนนยก
ระดับ สายตอฮา - แป
อิง หมูที่ 3

โครงการบุกเบิกถนนยก
ระดับ สายปะเดะปา 
หมูที่ 2

โครงการบุกเบิกถนนยก
ระดับ สายปาล์มกํานัน
เซะ หมูที่ 2

โครงการบุกเบิกถนนยก
ระดับ สายมามะดอแม 
หมูที่ 2
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายเปาะ
เลาะ - โคกปาหนัน หมู
ที่ 5

109,500 109,500

โครงการบุกเบิกถนน
ด้วยดินลูกรัง สายฝาย - 
กาแลบือเด หมูที่ 2

250,800 250,800

โครงการบุกเบิกถนนยก
ระดับ สายกอแล หมูที่ 
2

39,000 39,000

โครงการบุกเบิกถนนยก
ระดับ สายตอฮา - แป
อิง หมูที่ 3

108,900 108,900

โครงการบุกเบิกถนนยก
ระดับ สายปะเดะปา 
หมูที่ 2

8,600 8,600

โครงการบุกเบิกถนนยก
ระดับ สายปาล์มกํานัน
เซะ หมูที่ 2

97,900 97,900

โครงการบุกเบิกถนนยก
ระดับ สายมามะดอแม 
หมูที่ 2

16,400 16,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายกาแล
ปาเซ - เขตรอยตอปาเส
มัส หมูที่ 2

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายโคก
จืองา - ชลประทาน หมู
ที่ 4

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายโคก
ตางอ หมูที่ 3

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายเจาะ
แห - สะพาน อบจ. หมู
ที่ 2

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายบ้าน
แอโป - บือแนกูวะ หมูที่ 
3

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายบาลา
เซาะห์ปะจูดะแว หมูที่ 
1
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายกาแล
ปาเซ - เขตรอยตอปาเส
มัส หมูที่ 2

278,400 278,400

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายโคก
จืองา - ชลประทาน หมู
ที่ 4

168,600 168,600

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายโคก
ตางอ หมูที่ 3

257,600 257,600

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายเจาะ
แห - สะพาน อบจ. หมู
ที่ 2

189,700 189,700

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายบ้าน
แอโป - บือแนกูวะ หมูที่ 
3

224,300 224,300

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายบาลา
เซาะห์ปะจูดะแว หมูที่ 
1

8,000 8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายเปาะ
เนาะเจาะแห หมูที่ 2

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายเปาะ
เลาะ - โคกปาหนัน หมู
ที่ 5

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายมะรอ
นิง - กูโบร์ หมูที่ 4

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษา ปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ)

3,318,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สายดับ สายกูโบร์ หมูที่ 
1

650,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายเปาะ
เนาะเจาะแห หมูที่ 2

83,200 83,200

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายเปาะ
เลาะ - โคกปาหนัน หมู
ที่ 5

133,700 133,700

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายมะรอ
นิง - กูโบร์ หมูที่ 4

114,500 114,500

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษา ปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1,619,426 1,619,426

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ)

3,318,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สายดับ สายกูโบร์ หมูที่ 
1

650,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 8,769,000 12,786,220 930,500 9,827,354 1,595,000 1,221,500 1,069,000 250,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

รวม 1,160,000 8,331,426 60,000 46,000,000
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