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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่
อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 12,412,724.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 9,726,326.32 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,902,510.52 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
160,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 665,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

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

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 14,397,743.91 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 10,355.52 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 100,171.80 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 100,185.10 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 515,063.56 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,671,967.93 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 13,626.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 21,653,283.37 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 6,118,590.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 6,204,059.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,721,594.37 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,203,100.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,405,940.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 13,626.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 3,726,855.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,383,400.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ
อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 10,355.52 73,000.00 18,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

100,171.80 78,873.00 121,073.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 100,185.10 61,661.00 105,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

515,063.56 431,249.00 548,431.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 20,000.00 20,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 725,775.98 664,783.00 812,504.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,671,967.93 12,901,217.00 13,753,496.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,671,967.93 12,901,217.00 13,753,496.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 11,612,154.00 11,434,000.00 11,434,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

11,612,154.00 11,434,000.00 11,434,000.00

รวม 26,009,897.91 25,000,000.00 26,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ
อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,118,590.00 6,169,610.00 6,991,010.00

งบบุคลากร 6,204,059.00 8,574,560.00 10,206,260.00

งบดําเนินงาน 6,721,594.37 6,654,830.00 5,429,530.00

งบลงทุน 1,203,100.00 1,498,000.00 1,389,200.00

งบเงินอุดหนุน 1,405,940.00 1,930,000.00 1,954,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 30,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 21,653,283.37 24,857,000.00 26,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่
อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่
อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,035,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 160,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,499,530

แผนงานสาธารณสุข 300,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,342,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 65,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 177,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,288,000

แผนงานการเกษตร 141,200

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,991,010

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 26,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ
อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,991,010 6,991,010
    งบกลาง 6,991,010 6,991,010

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,034,520 0 1,512,600 180,720 6,727,840
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,560 0 0 0 1,793,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,240,960 0 1,512,600 180,720 4,934,280

งบดําเนินงาน 1,832,000 10,000 416,000 0 2,258,000
    คาตอบแทน 270,000 0 92,000 0 362,000

    คาใช้สอย 1,150,000 10,000 230,000 0 1,390,000

    คาวัสดุ 115,000 0 92,000 0 207,000

    คาสาธารณูปโภค 297,000 0 2,000 0 299,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 0 0 30,000
    รายจายอื่น 30,000 0 0 0 30,000

รวม 6,916,520 10,000 1,928,600 180,720 9,035,840

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 110,000 160,000
    คาใช้สอย 50,000 90,000 140,000

    คาวัสดุ 0 20,000 20,000

รวม 50,000 110,000 160,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,990,000 0 0 1,990,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,990,000 0 0 1,990,000

งบดําเนินงาน 505,000 1,385,530 55,000 1,945,530
    คาตอบแทน 50,000 0 0 50,000

    คาใช้สอย 330,000 507,900 50,000 887,900

    คาวัสดุ 125,000 877,630 5,000 1,007,630

งบเงินอุดหนุน 0 1,554,000 10,000 1,564,000
    เงินอุดหนุน 0 1,554,000 10,000 1,564,000

รวม 2,495,000 2,939,530 65,000 5,499,530

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 80,000 80,000
    คาใช้สอย 80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000
    เงินอุดหนุน 220,000 220,000

รวม 300,000 300,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,488,420 0 0 0 1,488,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,488,420 0 0 0 1,488,420

งบดําเนินงาน 624,000 0 10,000 90,000 724,000
    คาตอบแทน 20,000 0 0 0 20,000

    คาใช้สอย 224,000 0 10,000 90,000 324,000

    คาวัสดุ 380,000 0 0 0 380,000

งบลงทุน 30,000 0 0 0 30,000
    คาครุภัณฑ 30,000 0 0 0 30,000

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

รวม 2,142,420 100,000 10,000 90,000 2,342,420

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 65,000 65,000
    คาใช้สอย 65,000 65,000

รวม 65,000 65,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 60,000 67,000 127,000
    คาใช้สอย 50,000 67,000 117,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 0 50,000 50,000

รวม 60,000 117,000 177,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 1,288,000 1,288,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 1,288,000 1,288,000

รวม 1,288,000 1,288,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 40,000 70,000
    คาใช้สอย 10,000 40,000 50,000

    คาวัสดุ 20,000 0 20,000

งบลงทุน 71,200 0 71,200
    คาครุภัณฑ 71,200 0 71,200

รวม 101,200 40,000 141,200

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,035,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 160,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,499,530

แผนงานสาธารณสุข 300,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,342,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 65,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 177,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,288,000

แผนงานการเกษตร 141,200

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,991,010

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 26,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ และโดยอนุมัติของนายอําเภอโนนแดง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 26,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 26,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่
อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายสุนทรพงษ มณีสุคนธ)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ

อนุมัติ

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

(นายสุชาติ ดือเร๊ะ)

ตําแหนง นายอําเภอโนนแดง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ
อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 68,406.38 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 36,415.60 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 6,517.52 68,000.00 -85.29 % 10,000.00
     ภาษีป้าย 4,728.00 3,838.00 5,000.00 60.00 % 8,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 109,549.98 10,355.52 73,000.00 18,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 523.80 523.00 0.00 % 523.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 67,140.00 62,130.00 50,300.00 23.26 % 62,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

90.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,187.00 390.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผล
กระทบสิ่งแวดลอม

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 0.00 150.00 250.00 0.00 % 250.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 10,210.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,100.00 2,925.00 1,800.00 0.00 % 1,800.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 16,335.00 10,000.00 250.00 % 35,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

6,000.00 4,300.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 1,208.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 76,517.00 100,171.80 78,873.00 121,073.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ดอกเบี้ย 180,130.43 100,185.10 56,661.00 76.49 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 180,130.43 100,185.10 61,661.00 105,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 398,706.00 510,471.00 392,818.00 29.83 % 510,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 0.00 4,592.56 38,431.00 0.00 % 38,431.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 398,706.00 515,063.56 431,249.00 548,431.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 4,460.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,460.00 0.00 20,000.00 20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 0.00 474,103.99 395,908.00 19.72 % 474,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,358,450.92 8,559,369.49 7,888,920.00 4.68 % 8,258,129.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,515,690.41 1,518,466.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 101,605.12 87,910.62 100,000.00 0.00 % 100,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีสรรพสามิต 3,049,175.90 2,651,362.70 2,209,022.00 17.70 % 2,600,000.00
     คาภาคหลวงแร 32,872.52 11,212.66 25,000.00 0.00 % 25,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 37,033.01 54,230.47 40,000.00 35.00 % 54,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

444,438.00 315,312.00 392,367.00 0.00 % 392,367.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 337,350.52 0.00 350,000.00 0.00 % 350,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,876,616.40 13,671,967.93 12,901,217.00 13,753,496.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 11,215,209.00 11,612,154.00 11,434,000.00 0.00 % 11,434,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 11,215,209.00 11,612,154.00 11,434,000.00 11,434,000.00
รวมทุกหมวด 26,861,188.81 26,009,897.91 25,000,000.00 26,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ

อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 26,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 18,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 10,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 8,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 121,073 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 523 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 62,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท

คาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเปนผู้มีสิทธิทํารายงานผล
กระทบสิ่งแวดล้อม

จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 250 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,800 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 35,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 6,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 105,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 5,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 548,431 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 510,000 บาท

รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 38,431 บาท
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,000 บาท
คาเขียนแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,753,496 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 474,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,258,129 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,600,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 25,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 54,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 392,367 บาท

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 350,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 11,434,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,434,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 85,077 73,994 57,443 65.99 % 95,348

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,173,000 4,314,300 4,657,200 10.15 % 5,130,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 830,400 866,400 912,000 0 % 912,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 55,000 60,000 -10 % 54,000

เงินสํารองจาย 195,510 609,272 3,918,820 -88.81 % 438,342

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 291,320

โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)

0 0 65,000 0 % 65,000

โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)

59,562 60,000 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ
อําเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,227 4,124 5,000 0 % 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

130,846 135,500 271,320 -100 % 0

รวมงบกลาง 5,531,622 6,118,590 9,946,783 6,991,010
รวมงบกลาง 5,531,622 6,118,590 9,946,783 6,991,010
รวมงบกลาง 5,531,622 6,118,590 9,946,783 6,991,010

รวมแผนงานงบกลาง 5,531,622 6,118,590 9,946,783 6,991,010
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,051 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,108 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,108 42,120 42,160 0 % 42,160

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

106,800 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,568,032 633,600 634,000 74.89 % 1,108,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,273,099 1,318,320 1,318,760 1,793,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,592,022 1,602,529 1,500,982 61.96 % 2,430,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

21,677 1,350 0 100 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 63,677 42,000 42,000 200 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 540,000 432,000 423,000 27.66 % 540,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 48,000 48,000 25 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,277,376 2,125,879 2,013,982 3,240,960
รวมงบบุคลากร 4,550,475 3,444,199 3,332,742 5,034,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

40,200 154,750 120,000 -16.67 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,820 30,240 56,000 -64.29 % 20,000

คาเชาบ้าน 88,400 104,200 69,000 44.93 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 24,800 12,000 53,400 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 183,220 301,190 298,400 270,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 388,090.5 1,093,209.6 1,050,000 -53.33 % 490,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 21,423 27,260 49,765 -59.81 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายในการจัดงานโครงการ “อบต
.ดอนยาวใหญสัญจร”

16,488 21,840 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

49,710 99,803 19,236 3.97 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 51,660 206,660 0 0 % 0

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

2,200 3,000 0 0 % 0

โครงการ อบต.ดอนยาวใหญสัญจร 0 0 0 100 % 10,000

โครงการงานรัฐพิธี 0 149,384 9,000 11.11 % 10,000

โครงการสงเสริมกลุมผู้สูงอายุ อบรมให้
ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

0 0 79,810 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดหาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0 0 0 100 % 5,000

ฝึกอบรบและสัมมนา 0 0 0 100 % 50,000

เลือกตั้ง.สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้อง
ถิ่น

0 0 0 100 % 500,000

สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ

0 0 21,880 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,159.44 64,555.95 98,873 -69.66 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 629,730.94 1,665,712.55 1,328,564 1,150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 135,451 179,939 64,000 -53.13 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,057 19,975 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 21,550 -7.19 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 86,300 55,339.94 70,000 -42.86 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2,450 1,800 455.56 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 234,808 257,703.94 167,350 115,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 336,195.03 373,239.91 350,000 -28.57 % 250,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,290.42 1,287.21 1,500 233.33 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 36,615.4 37,878 41,000 -14.63 % 35,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 374,100.85 412,405.12 392,500 297,000
รวมงบดําเนินงาน 1,421,859.79 2,637,011.61 2,186,814.07 1,832,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พลาสติก 0 39,000 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 17,000 0 0 % 0

เก้าอี้สําหรับห้องประชุมสภา 0 57,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
18,000 บีทียู

21,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับ 3 จํานวน 2 ชุด 12,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 37,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 59,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565  13:46 หน้า : 6/36



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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2

30,000 0 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 22,000 0 22,000 -100 % 0

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน 16,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 101,000 150,500 81,000 0
รวมงบลงทุน 101,000 150,500 81,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบ
ประมาณ 2564

0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบ
ประมาณ 2565

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 20,000 0 0 100 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,093,334.79 6,231,710.61 5,620,556.07 6,916,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  แผนการดําเนินงาน

0 0 11,558 -13.48 % 10,000

โครงการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น แผนการดําเนินงาน

0 20,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 20,000 11,558 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 20,000 11,558 10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 20,000 11,558 10,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 687,540 570,300 615,070 119.58 % 1,350,600

เงินประจําตําแหนง 14,000 0 0 100 % 42,000

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

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 821,540 690,300 735,070 1,512,600
รวมงบบุคลากร 821,540 690,300 735,070 1,512,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

29,250 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 86,000 72,000 72,000 0 % 72,000

รวมค่าตอบแทน 115,250 72,000 72,000 92,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 81,000 228,842 292,400 -31.6 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

51,328 2,600 9,384 113.13 % 20,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การบริหารสวนตําบลดอนยาว
ใหญ

0 378,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 5,841.52 23,664 -57.74 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 132,328 615,283.52 325,448 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,284 16,582 42,000 -52.38 % 20,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,500 54,800 103,612 -51.74 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,400 16,600 14,000 -28.57 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 55,184 87,982 179,612 92,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 213 600 0 100 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 213 600 0 2,000
รวมงบดําเนินงาน 302,975 775,865.52 577,059.93 416,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก ( แบบ 2 บาน ) 0 0 16,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถยนต์ (รถบรรทุก ดีเซล) 0 867,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล

22,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น

0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 889,000 16,500 0
รวมงบลงทุน 22,000 889,000 16,500 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,146,515 2,355,165.52 1,328,629.93 1,928,600
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 180,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 180,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0 180,720

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 180,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,239,849.79 8,606,876.13 6,960,744 9,035,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 278,785 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 278,785 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 278,785 0 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 278,785 0 50,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ 
อปพร.

19,550 0 0 0 % 0

โครงการตั้งจุดบริการชวงเทศกาลสงกรานต์ 13,850 0 0 0 % 0

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาล
ปใหม

11,820 20,000 0 0 % 0
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ตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลปใหม 0 0 2,880 594.44 % 20,000

ตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาล
สงกรานต์

0 0 20,000 0 % 20,000

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประจําตําบล  (อปพร.)

0 0 0 100 % 30,000

สงเสริมกิจกรรม  อปพร. 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 45,220 20,000 22,880 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 12,000 66.67 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 12,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 45,220 20,000 34,880 110,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 45,220 20,000 34,880 110,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 45,220 298,785 34,880 160,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 964,230 901,920 972,150 46.89 % 1,428,000

เงินประจําตําแหนง 21,000 0 0 100 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินวิทยฐานะ 31,500 59,500 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 357,610 363,960 371,680 4.93 % 390,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 41,810 35,460 29,160 57.75 % 46,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,416,150 1,360,840 1,456,990 1,990,000
รวมงบบุคลากร 1,416,150 1,360,840 1,456,990 1,990,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

5,100 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 2,700 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,000 6,420 3,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 9,100 9,120 3,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 45,000 306,320 262,943 -4.92 % 250,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 1,394 2,052.08 % 30,000

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 12,646 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 45,000 318,966 274,337 330,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,569.97 27,730 40,000 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,401 29,773 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,600 14,000 3,000 1,066.67 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 52,570.97 71,503 73,000 125,000
รวมงบดําเนินงาน 106,670.97 399,589 350,337 505,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน

0 16,000 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 16,000 16,000 0
รวมงบลงทุน 0 16,000 16,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

สภาวัฒนธรรมอําเภอโนนแดง 10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,532,820.97 1,776,429 1,823,327 2,495,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 8,200 49,800 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

318,220 357,260 340,330 33.96 % 455,900

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน (โตไปไมโกง)

0 0 0 100 % 2,000

วันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 326,420 407,060 340,330 507,900
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 877,630
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คาอาหารเสริม (นม) 748,897.94 742,399.52 717,055 -100 % 0

วัสดุการศึกษา 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 748,897.94 742,399.52 817,055 877,630
รวมงบดําเนินงาน 1,075,317.94 1,149,459.52 1,157,385 1,385,530

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,301,000 1,185,940 0 0 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร. สังกัด สพฐ ใน
เขตตําบลดอนยาวใหญ

0 0 1,206,260 28.83 % 1,554,000

รวมเงินอุดหนุน 1,301,000 1,185,940 1,206,260 1,554,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,301,000 1,185,940 1,206,260 1,554,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,376,317.94 2,335,399.52 2,363,645 2,939,530
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนดนตรีและศิลป
วัฒธรรมพื้นบ้าน

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 55,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

บวงสรวงยาโมและงานของดีอําเภอโนนแดง 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 65,000
รวมแผนงานการศึกษา 3,909,138.91 4,111,828.52 4,186,972 5,499,530
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอ 0 20,000 0 0 % 0

โครงการคิกออฟการป้องกันโรคไข้เลือด
ออกและการรักษามาตรการป้องกันเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (การ์ดอยาตก)

0 125,700 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 50,533 0 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 220,000 0 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริทางด้านสาธารณสุข 0 0 220,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 34,869 0 0 % 0

ป้องกันไข้เลือดออก 0 0 40,360 23.89 % 50,000

ป้องกันพิษสุนัขบ้า 0 0 30,000 0 % 30,000

รณรงค์เฝ้าระวังโรคติดตอตาง ๆ ในพื้นที่ 0 0 35,330 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 270,533 180,569 325,690 80,000
รวมงบดําเนินงาน 270,533 180,569 325,690 80,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริทางด้านสาธารณสุข 0 216,400 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริทางด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 220,000

รวมเงินอุดหนุน 0 216,400 0 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 216,400 0 220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 270,533 396,969 325,690 300,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 270,533 396,969 325,690 300,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 198,000 0 0 100 % 695,460

เงินประจําตําแหนง 21,000 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 508,831 617,880 634,980 3.15 % 654,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 73,268 90,840 79,980 20.03 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 801,099 708,720 714,960 1,488,420
รวมงบบุคลากร 801,099 708,720 714,960 1,488,420
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 166,120 -93.98 % 10,000

คาเชาบ้าน 21,000 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 21,000 0 166,120 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 264,930 225,351.5 334,700 -42.04 % 194,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

45,242 600 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,600 7,550 6,764 47.84 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 313,772 233,501.5 341,464 224,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,953 6,618 10,000 200 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 44,057 28,709 68,067 -55.93 % 30,000
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วัสดุกอสร้าง 247,711 79,394.22 690,000 -85.51 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 21,500 5,000 300 % 20,000

วัสดุอื่น 122,952 421,606 297,484 -32.77 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 444,673 557,827.22 1,070,551 380,000
รวมงบดําเนินงาน 779,445 791,328.72 1,578,135 624,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 22,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คสําหรับงานสํานัก
งาน

0 16,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 16,000 0 30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างทอสี่เหลี่ยม คสล. แบบ 1 
ชองการระบาย บ้านนาดี หมูที่ 10

0 29,200 0 0 % 0

โครงการกอสร้างทอสี่เหลี่ยม คสล. แบบ 4 
ชองการระบาย บ้านศรีวัฒนา หมูที่ 6

0 102,400 0 0 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนน 300,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมป้ายประชา
สัมพันธ์ขององค์กาบริหารสวนตําบลดอน
ยาวใหญ

46,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสําโรง 
หมูที่ 9

100,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 446,000 131,600 0 0
รวมงบลงทุน 468,000 147,600 0 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,048,544 1,647,648.72 2,293,095 2,142,420
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ซอมแซมถนนที่ชํารุดในพื้นที่ตําบลดอนยาว
ใหญ

0 0 267,500 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ซอมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 0 0 198,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 465,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 465,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 123,746 -100 % 0

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

เงินอุดหนุนคาไฟ้า 0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 123,746 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 123,746 100,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 589,246 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) 0 0 19,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 19,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซม/ปรับปรุง ตอเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

81,650 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 81,650 0 100,000 0
รวมงบลงทุน 81,650 0 119,000 0

รวมงานสวนสาธารณะ 81,650 0 119,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการกําจัดขยะ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 0 0 35,200 13.64 % 40,000

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 0 40,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 40,000 35,200 90,000
รวมงบดําเนินงาน 0 40,000 35,200 90,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 40,000 35,200 90,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,130,194 1,687,648.72 3,036,541 2,342,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์/ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

28,900 10,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

148,200 50,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนอาชีพการประมง 49,550 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการปศุ
สัตว์

0 0 85,810 -65.04 % 30,000

โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปก 19,550 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์ 49,550 49,256 0 0 % 0

รณรงค์/ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 295,750 109,256 100,810 65,000
รวมงบดําเนินงาน 295,750 109,256 100,810 65,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 295,750 109,256 100,810 65,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 295,750 109,256 100,810 65,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬา อบต.ดอนยาว
ใหญ

79,777.5 79,790 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาองค์การบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ

0 0 50,980 -1.92 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 79,777.5 79,790 50,980 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 49,980 49,830 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 49,980 49,830 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 129,757.5 129,620 50,980 60,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 129,757.5 129,620 50,980 60,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ  243,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 19,950 19,900 0 0 % 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง

0 0 191,100 -89.53 % 20,000

โครงการประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี
และของดีอําเภอโนนแดง (บวงสรวงยาโม)

30,000 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี
และของดีอําเภอโนนแดง(บวงสรวงยาโม)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมผู้ดําเนินงานด้านศาสน
พิธี(มัคนายก) ภายใต้สถานการณ์ป้องกัน
โรค

0 22,000 0 0 % 0

โครงการรณรงค์สงเสริมวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนาวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโว
โรหณะ)

0 0 0 100 % 4,000

โครงการรณรงค์สงเสริมวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนาวันออกพรรษา (ตักบาตรโทโว
โรหณะ)

1,312 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์

16,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก
และเยาวชน

8,060 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา (วันมาฆบูชา)

0 0 0 100 % 4,000

โครงการสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา (วันวิสาขบูชา)

0 0 0 100 % 4,000

โครงการสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา(วันมาฆบูชา)

900 3,720 0 0 % 0

โครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 0 5,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 319,222 50,620 191,100 67,000
รวมงบดําเนินงาน 319,222 50,620 191,100 67,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 319,222 50,620 191,100 117,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 448,979.5 180,240 242,080 177,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่
องค์การบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ

0 0 0 100 % 122,000

โครงการกอสร้างถนนลาดยางภายในพื้นที่
องค์การบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ

0 0 0 100 % 324,000

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในพื้นที่องค์การบริหารสวนตําบลดอน
ยาวใหญ

0 0 0 100 % 224,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ

0 0 0 100 % 618,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,288,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,288,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 1,288,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,288,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมอาชีพการปลูกผักปลอด
สารพิษ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมอาชีพการปลูกผักปลอด
สารพิษ

0 9,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 9,500 0 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 2,500 700 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 2,500 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 9,500 2,500 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0 0 0 100 % 71,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 71,200
รวมงบลงทุน 0 0 0 71,200

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 9,500 2,500 101,200
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

100,000 80,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

70,860 49,990 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 170,860 129,990 20,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 170,860 129,990 20,000 40,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 170,860 129,990 20,000 40,000
รวมแผนงานการเกษตร 170,860 139,490 22,500 141,200

รวมทุกแผนงาน 20,042,147.2 21,649,683.37 24,857,000 26,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ

อําเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,991,010 บาท
งบกลาง รวม 6,991,010 บาท

งบกลาง รวม 6,991,010 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 95,348 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้
    1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
    2. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
    4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,130,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 650 คน แยกเป็น
คนละ 600 บาท/เดือน  จํานวน 378 คน  เป็นเงิน 2,721,600
 บาท
คนละ 700 บาท/เดือน  จํานวน 187 คน  เป็นเงิน 1,570,800
 บาท
คนละ 800 บาท/เดือน  จํานวน 76 คน  เป็นเงิน 729,600 บาท
คนละ 1,000 บาท/เดือน  จํานวน 9 คน  เป็นเงิน 108,000 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
    5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560 
    6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 116
 ข้อ 1 )
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 912,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ ในพื้นที่ตําบล
ดอนยาวใหญ คนละ 800 บาท/เดือน จํานวน 95 คน 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2559 
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว
 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจายเบี้ย
ความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 116
 ข้อ 2 )
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ในพื้นที่ตําบลดอนยาว
ใหญ คนละ 500 บาท/เดือน จํานวน 9 คน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16
 และข้อ 17 
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6 /ว
 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 116
 ข้อ 3 )
 

เงินสํารองจาย จํานวน 438,342 บาท

เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมได้ เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ/ระเบียบ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง การ
กําหนดรายการในงบกลาง ประเภทสํารองจาย
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบประมาณ
เพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  
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    4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
    5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง การ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 
    7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เรื่อง การ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําทวมฉับพลัน น้ําป่า
ไหลหลากและดินถลมในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562
    8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เรื่อง การ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    9. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรื่อง การ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน ปี 2563
    10. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
(สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
  

รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) จํานวน 65,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น (สปสช.) จํานวน 65,000 บาท (องคการบริหารสวนตําบล
กลาง สบทบเงินไมน้อยกวาร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ)
- 45 บาท/ประชาชนในพื้นที่ 1 คน
-เป็นไปตามหนังสือ/ระเบียบ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณ
ของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
(สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 10
 ข้อ 1 )  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล)    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 291,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 
(สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,916,520 บาท

งบบุคลากร รวม 5,034,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,793,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงแกนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษแกนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,108,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลผู้ดํารงตําแหนง  ดังนี้
    -ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
    -รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
    -สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 9 อัตรา
    -เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)    
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,240,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,430,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 7 อัตรา 12
 เดือน โดยจายให้พนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
    1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหาร อบต.) จํานวน 1
 อัตรา
    2. หัวหน้าสํานักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1
 อัตรา 
    3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา
    4. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา
    5. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา
    6. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา
    7. เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
-เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารระดับกลาง)  จํานวน 1 อัตรา
-เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้บริหาร ที่มีสิทธิ์ได้รับตามที่
กฎหมายกําหนด ดังนี้
    1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
    2. หัวหน้าสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา
-เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ 
    1. ภารโรง            จํานวน  1 อัตรา
    2. พนักงานขับรถ จํานวน  2 อัตรา
    3. แมบ้าน            จํานวน  1 อัตรา 
    4. คนงานทั่วไป   จํานวน  1 อัตรา 
-เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน 5 อัตรา ดังนี้ 
    1. ภารโรง            จํานวน  1 อัตรา
    2. พนักงานขับรถ จํานวน  2 อัตรา
    3. แมบ้าน             จํานวน  1 อัตรา
    4. คนงานทั่วไป    จํานวน  1  อัตรา 
-เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

งบดําเนินงาน รวม 1,832,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บ
ป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ 
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาว และอัตราคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งของ อปท
. 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิดของ อปท. 
ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
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    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง การกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และหลักเกณฑ วิธี
การ เงื่อนไขอัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยว
กับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
    4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท. พ.ศ. 2560
    5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของ อปท.
    6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
    7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณ เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
    8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว
 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 เรื่อง หารือการเบิกจายคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
 (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการแกผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับตาม
ที่กฎหมายกําหนด
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงาน
จ้าง และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน สวัสดิการ เกี่ยวกับคาเชาบ้าน ตามที่
กฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ
.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การเบิกคาใช้
จายที่ให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจําตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับตามที่
กฎหมายกําหนด
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารตามสิทธิ์ที่
ควรจะได้รับตามที่กฎหมายกําหนด
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)     

ค่าใช้สอย รวม 1,150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 490,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เว้น คาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดี ตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ  คาใช้จายในการรังวัดที่ดิน
สาธารณะ คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามอํานาจหน้าที่ อบ
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ต. ฯลฯ
    (1) คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยงานวิเคราะหฯ, งบ
ประมาณ จํานวน 1 อัตรา 
    (2) คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเหลืองานนักจัดการงานทั่ว
ไป, กิจการสภาฯ, บันทึกข้อมูล สปสช. จํานวน 1 อัตรา 
    (3) คาจ้างเหมาบริการชวยเหลืองานด้านพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
    (4) คาจ้างเหมาบริการขนเก็บขยะ จํานวน 2 อัตรา 
    (5) คาจ้างเหมาบริการแมบ้าน จํานวน 1 อัตรา 
    (6) คาจ้างเหมาบริการยามรักษาการสถานที่ราชการ จํานวน 1
 อัตรา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
    4. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจ้างเหมาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น
    -คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคํานึงถึง
ความจําเป็นและประหยัด เป็นเงินจํานวน 10,000 บาท  
    -คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนให้อยูในดุลยพินิจของผู้
บริหารท้องถิ่น เป็นเงินจํานวน 10,000 บาท
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ
. 2540

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ ความรู้ตาม พ.ร.บ
. ข้อมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แกบุคลากร ตัวแทน
ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตําบลดอนยาวใหญ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจัดสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คา
วัสดุ คาอาหารและน้ําดื่ม คาจัดเตรียมเอกสารในการฝึก
อบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562    
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
    3) พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หน้า 135 ข้อ 6) 
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ. ศ. 2555 
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2559 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2559
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 

โครงการ อบต.ดอนยาวใหญสัญจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทํา โครงการ อบต.ดอนยาวใหญ
สัญจร ประจําปีงบประมาณ 2565 โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและน้ําดื่ม คาอาหาร คาจัด
สถานที่ คาวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาและระเบียบดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หน้า 135 ข้อ 7)
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โครงการงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในงานรัฐพิธีตาง ๆ เชน วันปิยะมหาราช วัน
จักรี วันท้องถิ่นไทย วันสําคัญอื่น ๆ ที่ทางราชการกําหนด โดย
จายเป็นคาเครื่องสักการะ คาพานพุม คาดอกไม้ คาพวงมาลา คา
พานพุมดอกไม้สด รวมถึงคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานรัฐ
พิธี ฯลฯ
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล,แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 11
 ข้อ 1)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แกสมาชิกสภา ผู้บริหาร ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดสถาน
ที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ คาอาหารและน้ําดื่ม คาจัด
เตรียมเอกสารในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 135 ข้อ 8)
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จัดหาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา ตามความจําเป็น คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาวตางประเทศและคูสมรสที่
เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไมเกิน 300
 บาท  คาพวงมาลา หรือพานประดับพุมดอกไม้ สําหรับวาง ณ
 อนุสาวรีย ครั้งละไมเกิน 1,000 บาท  คาพวงมาลาสําหรับวางศพ
ผู้มีเกียรติ พวงละไมเกิน 400 บาท
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 137 ข้อ 15 ) 

ฝึกอบรบและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล ผู้บริหาร ผู้นําชุมชน พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง กลุมอาชีพ กลุมอาสาสมัคร ผู้บําเพ็ญ
ประโยชน และประชาชนทั่วไป ที่สามารถเบิกจายได้ตามที่
กฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หน้า 136 ข้อ 10 )  
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เลือกตั้ง.สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้
บริหารท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง โดยจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนคณะ
กรรมการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
    4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
    5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
การตั้งงบประมาณ การใช้จายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงิน
สะสมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับ
การเลือกตั้งท้องถิ่น
    6.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณ เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 118
 ข้อ 2)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย รถยนต รถขนขยะ เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร โนตบุค ครุภัณฑสํานักงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน เก้าอี้ตาง ๆ
 กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทปแบบใส กระดาษคารบอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถู
พื้น ตะแกรงเอกสาร น้ําดื่ม เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ ผ้า
ประดับตกแตง พานพุม อุปกรณที่ใช้ในงานพิธีตาง ๆ กระดาน
ไวทบอรด มูลี่ มานปรับแสง ผ้ามาน เครื่องคํานวณ
เลข (Calculators) ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ถัง
น้ํา กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต น้ํากลั่น สายไมล เพลา ตลับ
ลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอต สกรู กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน ประแจตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี ฟิลม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจานรอง
บันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ หรือแกนพิมพ ตลับผง
หมึก กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 297,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบล กิจการประปาที่องคการบริหารสวนตําบลดูแลรับผิด
ชอบ ไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ รวมถึงคา
ใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คา
บํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม รวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2565 โดยอุดหนุนและสนับ
สนุนการดําเนินโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการให้ความชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาและระเบียบดังนี้ 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
    4. ประกาศกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑวิธี
การปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวม ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล,แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 13 ข้อ 1) 
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอ
สร้างพัฒนาระบบตาง ๆ
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาสถาบันการศึกษาหรือองคกรที่นาเชื่อ
ถือ ทําการประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององคการ
บริหารสวนตําบล
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการดําเนินงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนชุมชน แผน
พัฒนาท้องถิ่น แผนการดําเนินงาน โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือ/กฎหมาย ดังนี้
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชน สูการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
เชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  
    3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การเชื่อม
โยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 136 ข้อ 9 
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,928,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,512,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,512,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,350,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4
 อัตรา โดยจายให้พนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
    1. ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) จํานวน 1
 อัตรา 
    2. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา    
    3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา    
    4. เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา    
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนประจําตําแหนงของผู้บริหาร ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน    
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง คนงานทั่ว
ไป จํานวน 12 เดือน 
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 12 เดือน 
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 416,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วย
นอกเวลาราชการ และในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คาตอบ
แทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องการดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ. ศ. 2557 
    3. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการแกผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับตาม
ที่กฎหมายกําหนด
(กองคลัง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่น ที่มีสิทธิ์ได้รับ
ตามที่กฎหมายกําหนด
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ  คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติ
งาน ตามอํานาจหน้าที่ อบต.
    1. คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยงานนักวิชาการจัดเก็บราย
ได้ จํานวน 1 อัตรา
    2. คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยงานด้านการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา 
ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค 
    4. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจ้างเหมาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
(กองคลัง) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย รถจักรยานยนต รถยนต ครุภัณฑ
สํานักงาน คอมพิวเตอร โนตบุค ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562      
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542      
    3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 92,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ป เป๊ก เข็มหมุด เทปแบบใส กระดาษคารบอน กระดาษไข ลวด
เย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถู
พื้น ตะแกรงเอกสาร น้ําดื่ม เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคํานวณ
เลข (Calculators) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํากลั่น สาย
ไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอต
 สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน ประแจ
ตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี ฟิลม รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง
อัด ขยาย ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจานรอง
บันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ หรือแกนพิมพ ตลับผง
หมึก กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 180,720 บาท
งบบุคลากร รวม 180,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1
 อัตรา 
(หนวยตรวจสอบภายใน)

วันที่พิมพ : 1/4/2565  14:01:55 หน้า : 39/86



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จาย
ประกอบด้วย คาเดินทาง คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและน้ําดื่ม คาตกแตงสถานที่ คาเชาสถานที่ คาวัสดุใน
การฝึกอบรม คาใบประกาศ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367
 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
    4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณสําหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 8 ข้อ 1)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในจัดตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาล
ปีใหม คาใช้จายประกอบด้วย คาจัดสถานที่ คาวัสดุและ
อุปกรณ คาน้ําดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล คาป้ายโครงการ ป้าย
รณรงค ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562       
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว
    4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การดําเนิน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม พ.ศ
. 2562
    5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและเบิก
จายเงินคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการจราจร
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 109
 ข้อ 5)
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ตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในจัดตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาล
สงกรานต คาใช้จายประกอบด้วย คาจัดสถานที่ คาวัสดุและ
อุปกรณ  คาน้ําดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล คาป้ายโครงการ ป้าย
รณรงค ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562       
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว
    4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและเบิก
จายเงินคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการจราจร
    5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต พ.ศ. 2563
    6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง การดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ
. 2564
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 110
 ข้อ 6)
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ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจําตําบล  (อปพร.) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจําตําบล (อปพร.) คาใช้จายประกอบ
ด้วย คาจัดสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาอาหารและน้ําดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาจัดเตรียมเอกสารในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
    4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
 2561-2565) หน้า 129 ข้อ 5)
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สงเสริมกิจกรรม  อปพร. จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ อปพร. เพื่อจายเป็น
คาใช้จายการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อป
พร.) ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนศูนยองคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดสถาน
ที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุและอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาอาหารและน้ําดื่ม คาจัดเตรียมเอกสารในการฝึก
อบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 110
 ข้อ 7)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง ฯลฯ
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,495,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,990,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,990,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,428,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงานสวน
ท้องถิ่น จํานวน 4 อัตรา โดยจายให้พนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
    1. นักบริหารงานการศึกษา      จํานวน 1 อัตรา
    2. นักวิชาการศึกษา                จํานวน 1 อัตรา
    3. ครู ศพด.บ้านดอนยาว         จํานวน 1 อัตรา
    4. ครู ศพด.บ้านป่าตะแบง       จํานวน 1 อัตรา
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้บริหาร ที่มีสิทธิ์ได้รับตามที่
กฎหมายกําหนด ดังนี้
    1. นักบริหารงานการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 3,500 บาท
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะของผู้ที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมาย
กําหนด ตําแหนง ครูชํานาญการ (ค.ศ.2) จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือน
ละ 3,500 บาท
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกาพระราชบัญญัติเงินเดือนเงิน
วิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 390,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป พร้อมเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
    1. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านดอนยาว จํานวน 1 อัตรา ๆ
 เดือนละ 13,580 บาท
    2. ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอนยาว จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 9,000 บาท                   
    3. ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าตะแบง จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 9,000 บาท
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงาน
จ้าง  จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 
    1. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านดอนยาว  อัตราเดือน
ละ 2,000 บาท จํานวน 1 อัตรา
    2. ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอนยาว                อัตราเดือน
ละ 1,000 บาท จํานวน 1 อัตรา
    3. ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าตะแบง              อัตราเดือน
ละ 1,000 บาท จํานวน 1 อัตรา
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วย
นอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย, เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ, คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คาตอบ
แทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการแกผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับตาม
ที่กฎหมายกําหนด ฯลฯ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่น ที่มีสิทธิ์ได้รับ
ตามที่กฎหมายกําหนด
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่
กฎหมายกําหนด
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาจ้าง
เหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่อง โทรศัพทพวงภายใน คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตาม
อํานาจหน้าที่ อบต.
(1) คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเหลืองานกองการศึกษา, ผู้ชวยนัก
วิชาการศึกษา, งานธุรการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
(2) คาจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
    4. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจ้างเหมาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ของ
ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ฯลฯ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ ของครูผู้
ดูแลเด็ก, ผู้ดูแลเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลดอนยาว
ใหญ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือ
อยูในความครอบครอง ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต.ดอนยาวใหญ หรือทรัพยสินของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต. เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร โน้ตบุค ปริ้นเตอร อุปกรณเครื่องเลน ครุภัณฑสํานัก
งาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ป เป๊ก เข็มหมุด เทปแบบใส กระดาษคารบอน กระดาษไข ลวด
เย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถู
พื้น ตะแกรงเอกสาร น้ําดื่ม เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ  พระบรมฉายา
ลักษณ กระดานไวทบอรด มูลี่ มานปรับแสง เครื่องคํานวณ
เลข (Calculators) ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับใช้ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดอนยาว
ใหญ เชน แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จาน
รอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด โองน้ํา ที่
นอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส ไมโครเวฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผนหรือจานรองบันทึกข้อมูล ผ้า
หมึก หัวพิมพ หรือแกนพิมพ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Keyboard) เมนบอรด (Mainboard) เม
มโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน แรม (RAM) คัตชีตฟีด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, LAN Card, Antivirus Card, Sound Card 
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไม
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,939,530 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,385,530 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 507,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 455,900 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้
1. คาใช้จายเพื่อจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 308,700 บาท  ประกอบด้วย
        - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย จํานวน 308,700
 บาท ประกอบด้วย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาวและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตะแบง จํานวน 60 คน  อัตราคนละ 21
 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 90
 ข้อ 1)    
2. คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 102,000 บาท เพื่อใช้จายเป็น
คาวัสดุการศึกษา (รายหัว) สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2
 ศูนย จํานวน 60 คน ๆ ละ 1,700  บาท (รายละเอียด ตาม
มาตรฐานสื่อการเรียนการสอน 2551)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 90 ข้อ 4)
3. คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) จํานวน 45,200 บาท จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5
 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
(ศพด.) 2 ศูนย เพื่อเป็นคาใช้จาย ดังนี้
        -คาหนังสือเรียน จํานวน 40 คน อัตราคนละ 200
 บาท/ปี เป็นเงิน จํานวน 8,000 บาท
        -คาอุปกรณการเรียน จํานวน 40 คน อัตราคนละ 200
 บาท/ปี เป็นเงิน จํานวน 8,000 บาท
        -คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 40 คน อัตราคนละ 300
 บาท/ปี เป็นเงิน จํานวน 12,000 บาท
        -คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 40 คน อัตราคนละ 430
 บาท/ปี เป็นเงิน จํานวน 17,200 บาท
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (โตไปไมโกง) จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน (โตไปไมโกง) เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แกเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โตไปไมโกง คาใช้จายประกอบด้วย คาจัด
สถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุและอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาอาหารและน้ําดื่ม คาจัดเตรียมเอกสารในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาและระเบียบ ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562      
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ. ศ. 2542     
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 94
 ข้อ 20)

วันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2565
 ของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ คาใช้จายประกอบด้วย คาจัดสถานที่ คาของรางวัล
เข้ารวมกิจกรรม การเลนเกมตางๆ คารางวัลชุดการแสดง คาป้าย
โครงการ คาอุปกรณเลนเกม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 90
 ข้อ 3 )
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ค่าวัสดุ รวม 877,630 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 877,630 บาท

- คาอาหารเสริม (นม)
    เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 4 โรงเรียน
และเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย ในเขตการรับผิดชอบ แยก
เป็น  
        1. โรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน จํานวน 755,170
 บาท ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านดอนยาว, โรงเรียนบ้านป่า
ตะแบง, โรงเรียนบ้านโกรกสําโรง และโรงเรียน บ้านนา
ดี จํานวน 370 คน อัตราคนละ 7.85 บาท/วัน จํานวน 260 วัน
        2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย จํานวน 122,460
 บาท ประกอบด้วย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาว และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตะแบง จํานวน 60 คน อัตราคนละ 7.85
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 90
 ข้อ 2)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,554,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,554,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร. สังกัด สพฐ ในเขตตําบลดอนยาวใหญ จํานวน 1,554,000 บาท

เพื่อจัดทําโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประกอบ
ด้วย โรงเรียนบ้านดอนยาว, โรงเรียนบ้านโกรกสําโรง, โรงเรียน
บ้านป่าตะแบง และโรงเรียนบ้านนาดี จํานวน 370 คน อัตราคน
ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 142 ข้อ 1)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนดนตรีและศิลปวัฒธรรมพื้นบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนดนตรี
และศิปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาและระเบียบ ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562      
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ. ศ. 2542     
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 95
 ข้อ 26)
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือพิมพ, วารสารตาง ๆ
 (อาชีพ, เกษตร, ประมง, สุขภาพ ฯลฯ) หนังสือให้ความรู้ตาง ๆ
 เพื่อบริการประชาชนที่มาติดตอราชการของ 
ตําบลดอนยาวใหญ "ในที่อานหนังสือท้องถิ่น รักการอาน"
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

บวงสรวงยาโมและงานของดีอําเภอโนนแดง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการบวงสรวงยาโม และ
ของดีอําเภอโนนแดง
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 126
 ข้อ 3)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ป้องกันไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการป้องกันโรคไข้เลือด
ออกในพื้นที่ คาใช้จายประกอบด้วย เงินตอบแทนวิทยากรคา
ตกแตงสถานที่ คาอุปกรณใน การอบรม คาทรายเคมี คาน้ํายา
เคมี คาน้ํายาฆาเชื้อ คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน คาน้ําดื่ม คา
ป้ายไวนิลคาเครื่องขยายเสียง คาพนหมอกควัน ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 1291 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอความรวม
มือดําเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอยางตอเนื่อง
    3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความรวม
มือดําเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงลาย
ปี 2563
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 97
 ข้อ 1)
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ป้องกันพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ คาใช้จายประกอบด้วย คา
จัดสถานที่ คาใช้จายในพิธี 
เปิดและปิด คาวัสดุและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาอาหาร
และน้ําดื่ม คาจัดเตรียมเอกสารในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
    3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
    4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง นโยบายการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับ สัตว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เรื่อง การกําหนดอัตรา
คาอาหารตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคการปกครอง
สวนท้องถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 97
 ข้อ 2)
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริทางด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดําริทางด้าน
สาธารณสุข ดังนี้
    (1) โครงการหมอหมูบ้านในราชประสงค
    (2) โครงการสุขาภิบาลโรงเรียนและชุมชน
    (3) โครงการแพทย หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้พระราชทาน 
ทั้ง 11 หมูบ้าน หมูบ้านละ 20,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
    4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 126 ข้อ 41)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,142,420 บาท

งบบุคลากร รวม 1,488,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,488,420 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 695,460 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
    1. ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) จํานวน 1 อัตรา 
    2. นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา 
(กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้บริหาร ที่มีสิทธิ์ได้รับตามที่
กฎหมายกําหนด ดังนี้
    1. ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500
 บาท/เดือน
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 654,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงคาตอบ
แทน พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
    1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 1 อัตรา
    2. ผู้ชวยนายชางโยธา            จํานวน 1 อัตรา
    3. ผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา    จํานวน 1 อัตรา
และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
    1. ผู้ชวยชางไฟฟ้า                  จํานวน 1 อัตรา
    2. คนงานทั่วไป                       จํานวน 1 อัตรา
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ดังนี้
    1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 1 อัตรา
    2. ผู้ชวยนายชางโยธา            จํานวน 1 อัตรา
    3. ผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา    จํานวน 1 อัตรา
และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ 
    1. ผู้ชวยชางไฟฟ้า                จํานวน 1 อัตรา
    2. คนงานทั่วไป                     จํานวน 1 อัตรา
(กองชาง) 

วันที่พิมพ : 1/4/2565  14:01:58 หน้า : 63/86



งบดําเนินงาน รวม 624,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วย
นอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คาตอบ
แทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่า อันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ
(กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่น ที่มีสิทธิ์ได้รับ
ตามที่กฎหมายกําหนด
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่
กฎหมายกําหนด
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 224,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 194,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
จ้างเหมาบริการ คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
-คาติดตั้งไฟฟ้า 
    1. คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
    2. คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซอมแซมระบบ
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ไฟฟ้าและอุปกรณ 
-คาติดตั้งประปา 
    1. คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
    2. คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จาย
ตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท (ยกเว้น คาตู้สาขา คา
เครื่อง โทรศัพทพวงภายใน และเครื่อง โทรศัพทภายใน) คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาใช้จายในการรังวัดที่ดินสาธารณะ 
-คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามอํานาจ หน้าที่ อบต. 
    1. คาจ้างเหมาบริการชวยงานกิจการประปา ปิด-เปิด ซอม
บํารุง ดูแลระบบประปา หมูที่ 10  จํานวน 1 อัตรา 
    2. คาจ้างเหมาบริการชวยงานกิจการประปา ปิด-เปิด ซอม
บํารุง ดูแลระบบประปา หมูที่ 4    จํานวน 1 อัตรา 
ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562    
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤาภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
    4. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจ้างเหมาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 1/4/2565  14:01:58 หน้า : 65/86



(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ําระบบประปา ครุภัณฑ
สํานักงาน คอมพิวเตอร โนตบุค ฯลฯ
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ป เป๊ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษคารบอน กระดาษไข ลวด
เย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ ตรายาง ซอง ตะแกรง
เอกสาร น้ําดื่ม เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ เครื่อง
เย็บกระดาษ เครื่องคํานวณ เลข (Calculators) ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊ก เทปพันสาย ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า คอนเดนเซอร เบรกเกอร ขาหลอด ฟลูออเรสเซนซ เครื่อง
ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สปอรตไลท ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไม้ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต
บล็อก สังกะสี ตะปู หิน ค้อน คีม เหล็กเส้น เคียวขนาดเล็ก ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจานรอง
บันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ หรือแกนพิมพ ตลับผง
หมึก กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)
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วัสดุอื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่ถูก
กําหนดไว้ในประเภทตาง ๆ เชน มิเตอรน้ํา ไฟฟ้า ตะแกรงกั้น
สวะ หัวเชื่อมแกส สารส้ม คลอรีน กรวดกรอง ทรายกรอง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา ประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักร
กล ยานพาหนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองชาง)
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนขององคกรศาสนา

เงินอุดหนุนคาไฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนคาไฟฟ้า
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1791 ลงวันที่   3 เมษายน 2560 เรื่อง การตั้งงบประมาณราย
จายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสนับ
สนุนวัด
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองชาง)

งานสวนสาธารณะ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2
 ศูนย ให้อยูในสภาพ นาอยู นาเรียนยิ่งขึ้น 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 46 ข้อ 5)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการกําจัดขยะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นกําจัดขยะ คาบํารุงรักษาสถานที่ทิ้งขยะ คาบริการ
สถานที่ทิ้งขยะ ฯลฯ
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน สิ่งปฏิกูล โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาและระเบียบดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562               
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542         
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557       
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 120
 ข้อ 2)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง คาใช้จายประกอบด้วย คาจัดสถานที่ คาใช้
จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุและอุปกรณ คาอาหารและน้ํา
ดื่ม คาจัดเตรียมเอกสารในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562      
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542      
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557     
    4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทาง
การประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
บริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถาน
ศึกษาพอเพียง) สังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 70
 ข้อ 2)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการปศุสัตว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจ คาใช้จายประกอบด้วย คาจัดสถานที่ คาใช้จายในพิธี
เปิดและปิด คาวัสดุและอุปกรณ คาอาหารและน้ําดื่ม คาจัดเตรียม
เอกสารในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 6
 ข้อ 2) 
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รณรงค/ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการรณรงค/ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ คาใช้จายประกอบด้วย คาจัดสถาน
ที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุและอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาอาหารและน้ําดื่ม คาจัดเตรียมเอกสารในการฝึก
อบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562      
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
    4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อน
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
    5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่อง ภารกิจในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว
 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การขับเคลื่อนสถาน
ศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 107
 ข้อ 1)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬา อบต.ดอนยาว
ใหญ ประจําปีงบประมาณ 2565 ในการสงเสริมการออกกําลัง
กายของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความรู้
รัก สามัคคีของประชาชนในชุมชน คาใช้จายประกอบด้วย คาจ้าง
เหมาจัดสถานที่และพิธีเปิดงาน,อุปกรณกีฬาเบ็ดเตล็ด คาจ้าง
เหมาเครื่องเสียง คาจ้างเหมาทําป้ายโครงการ ป้ายหมูบ้าน 11
 หมูบ้าน คาจัดซื้อถ้วยรางวัล คาจัดซื้อน้ําแข็ง/น้ําเปลา/เครื่องดื่ม
เกลือแร คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณการแขงขันกีฬา คารางวัลการแขง
ขันกีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาสากล เจ้าหน้าที่
สนามและเจ้าหน้าที่เทคนิค ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562     
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 93
 ข้อ 13)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณกีฬาสําหรับเด็กและ
เยาวชน ประชาชน ในหมูบ้านและใช้สําหรับการแขงขันกีฬา อบต
.ดอนยาวใหญ ในการสงเสริมให้
เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เลนกีฬาและใช้เวลาวางให้เกิด
ประโยชน
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 93
 ข้อ 15)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 117,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 67,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 67,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง ประจําปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้สังคมเห็นความ
สําคัญ และรับรู้เนื้อหาสาระที่แท้จริงของประเพณี วัฒนธรรม ซึ่ง
เป็นประเพณีของไทย ที่มีมาแตสมัยโบราณ คาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้ายโครงการ คาจัดสถานที่ลอยกระทงพร้อมประดับ
ไฟ คาจ้างเวที คาเครื่องเสียง คารางวัล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 92
 ข้อ 1)
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โครงการประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและของดีอําเภอโนน
แดง(บวงสรวงยาโม)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการประเพณีบวง
สรวงยาโมและของดีอําเภอโนนแดง ประจําปีงบประมาณ 2565
 เชน การฝึกซ้อมรําบวงสรวง,การจัดซุ้มของดี ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น สินค้าโอทอป  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 92 ข้อ 3)

โครงการรณรงคสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันออกพรรษา 
(ตักบาตรเทโวโรหณะ)

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการกิจกรรมรณรงค สง
เสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันออกรรษา (ตักบาตรโทโวโร
หณะ)  คาจัดซื้อ/จ้างทําป้ายรณรงค จ้างเหมาขบวนแหงานตาง ๆ
 ทําบุญตักบาตร ถือศีลฟังธรรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 93
 ข้อ 8) 
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โครงการสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการกิจกรรมรณรงค สงเสริม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา คาจัดซื้อธงเสมา
ธรรมจักร ประดับในสวนราชการ ป้ายรณรงค จ้างเหมาขบวนแห
งานตาง ๆ ทําบุญตักบาตร ถือศีลฟังธรรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 92 ข้อ 5)

โครงการสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการกิจกรรมรณรงค สง
เสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา คาจัดซื้อธงเสมา
ธรรมจักร ประดับในสวนราชการ ป้ายรณรงค จ้างเหมาขบวนแห
งานตาง ๆ ทําบุญตักบาตร ถือศีลฟังธรรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 93
 ข้อ 7) 
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โครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณี
วันเข้าพรรษา และแหเทียนพรรษา ประจําปีงบประมาณ 2565
 เพื่อให้สังคมเห็นความสําคัญและรับรู้เนื้อหาสาระที่แท้จริง ของ
ประเพณี วัฒนธรรม ที่สืบทอดตั้งแตสมัยโบราณ คาจัดซื้อธงเสมา
ธรรมจักร ประดับในสวนราชการ ป้ายรณรงค จ้างเหมาขบวนแห
งานตาง ๆ ทําบุญตักบาตร ถือศีลฟังธรรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 92
 ข้อ 4)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสานประเพณี
บุญบั้งไฟ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้สังคมเห็นความสําคัญและ
รับรู้เนื้อหาสาระที่แท้จริงของประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งเป็นประเพณี
ของไทย ที่มีมาแตสมัยโบราณ คาใช้จายประกอบด้วย คารับรอง
แขกผู้มีเกียรติที่มารวมงานและผู้เข้ารวมกิจกรรม คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จาย
ในการประกวดหรือแขงขันขบวนแหบั้งไฟ คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อรณรงคเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก
ประชาชนผู้เข้าชมให้ทราบถึงนโยบายรัฐบาลและองคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายใน
การประชาสัมพันธงาน เชน จ้างเหมารถยนตพร้อมบั้ง
ไฟ จําลอง, นางรํา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 126
 ข้อ 2)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 1,288,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,288,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,288,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ

จํานวน 122,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
    กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ระยะทางยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม
น้อยกวา 225.00 ตารางเมตร
- รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ดอนยาวใหญ กําหนด
(กองชาง, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 7 ข้อ 3) 

โครงการกอสร้างถนนลาดยางภายในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ

จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างถนนลาดยางภายในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
    ลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00
 เมตร หนา 0.05  เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมน้อยกวา 500.00
 ตารางเมตร
- รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ดอนยาวใหญ กําหนด
(กองชาง, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 7 ข้อ 2) 
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โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ

จํานวน 224,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
    กอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไมน้อยกวา 460.00
 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
- รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ดอนยาวใหญ กําหนด
(กองชาง, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 7 ข้อ 1) 

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงหอประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จํานวน 618,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงหอประชุมองคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ ดังนี้
        ตอเติมอาคารขนาดกว้าง 9.00 เมตร  ยาว 24.00 เมตร คิด
เป็นพื้นที่ไมน้อยกวา 216.00 ตรางเมตร 
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนยาวใหญกําหนด
(กองชาง, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 5 ข้อ 1) 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 101,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพการปลูก
ผักปลอดสารพิษ คาใช้จายประกอบด้วย คาจัดสถานที่ คาใช้จาย
ในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
อาหารและน้ําดื่ม คาจัดเตรียมเอกสารในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     3. พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 7
 ข้อ 1)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน เคียว สปริงเก
ลอร จอบหมุน ผานไถกระทะ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว ฯลฯ 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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งบลงทุน รวม 71,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,200 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง (มอเตอรไฟฟ้า) จํานวน 71,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง (มอเตอร
ไฟฟ้า) สูบน้ําได้ 1,130 ลิตรตอนาที รายละเอียดดังนี้
    1. เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ให้มอเตอรไฟฟ้า
    2. ขนาดทอสงไมน้อยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
    3. สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
    4. สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
    5. อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟ้า
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงาน
ประมาณ ธันวาคม 2563
(กองชาง,แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 133 ข้อ 3)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการ
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้า
อยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เชน จัดซื้อ เมล็ด
พันธุ กล้าไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย คาแรงงานราษฎร วัสดุ อุปกรณ ที่เกี่ยว
กับการดําเนินงาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น คาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจัดสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ
และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาอาหารและน้ําดื่ม คาจัด
เตรียมเอกสารในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562   
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและกรมสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาององคกร   
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 86
 ข้อ 8 )

วันที่พิมพ : 1/4/2565  14:01:58 หน้า : 85/86



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจัดสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ
และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาอาหารและน้ําดื่ม คาจัด
เตรียมเอกสารในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562    
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและกรมสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาององคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การดําเนินงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
    5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง การดําเนิน
โครงการสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หน้า 112 ข้อ 9 )
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

95,348

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,130,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 912,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสํารองจาย 438,342

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

291,320

โครงการเงินสมทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น (สปสช.)

65,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

5,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,160

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

95,348

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,130,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 912,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสํารองจาย 438,342

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

291,320

โครงการเงินสมทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น (สปสช.)

65,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

5,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,160
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,108,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,962,280 1,428,000 695,460

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 648,000 390,000 654,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

72,000 46,000 96,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

110,000 10,000 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 10,000

คาเชาบ้าน 172,000 10,000 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,108,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,085,740

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,692,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

214,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

130,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000

คาเชาบ้าน 187,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

30,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,000 20,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 690,000 250,000 194,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

กิจกรรม อบรมให้ความ
รู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขาว
สารของราชการ พ.ศ. 
2540

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

40,000 30,000 20,000

โครงการ จัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  แผนการดําเนินงาน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

30,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

45,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,134,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

กิจกรรม อบรมให้ความ
รู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขาว
สารของราชการ พ.ศ. 
2540

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

90,000

โครงการ จัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  แผนการดําเนินงาน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบต.ดอนยาว
ใหญสัญจร

10,000

โครงการงานรัฐพิธี 10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

10,000

จัดหาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

5,000

ฝึกอบรบและสัมมนา 50,000

เลือกตั้ง.สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น

500,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000 30,000 10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000

ตั้งจุดบริการประชาชน
ชวงเทศกาลปีใหม

20,000

ตั้งจุดบริการประชาชน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบต.ดอนยาว
ใหญสัญจร

10,000

โครงการงานรัฐพิธี 10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

10,000

จัดหาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

5,000

ฝึกอบรบและสัมมนา 50,000

เลือกตั้ง.สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น

500,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000

ตั้งจุดบริการประชาชน
ชวงเทศกาลปีใหม

20,000

ตั้งจุดบริการประชาชน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประจําตําบล  (อปพร.)

30,000

สงเสริมกิจกรรม  อป
พร.

20,000

คาใช้จายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนดนตรีและศิลปวัฒ
ธรรมพื้นบ้าน

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

455,900

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน (โตไปไมโกง)

2,000

วันเด็กแหงชาติ 50,000

ป้องกันไข้เลือดออก 50,000

ป้องกันพิษสุนัขบ้า 30,000

คาใช้จายในการกําจัด
ขยะ

50,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประจําตําบล  (อปพร.)

30,000

สงเสริมกิจกรรม  อป
พร.

20,000

คาใช้จายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนดนตรีและศิลปวัฒ
ธรรมพื้นบ้าน

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

455,900

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน (โตไปไมโกง)

2,000

วันเด็กแหงชาติ 50,000

ป้องกันไข้เลือดออก 50,000

ป้องกันพิษสุนัขบ้า 30,000

คาใช้จายในการกําจัด
ขยะ

50,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการสงเสริมแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนอาชีพด้านการปศุ
สัตว์

30,000

รณรงค์/ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

15,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาองค์การบริหารสวน
ตําบลดอนยาวใหญ

50,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

20,000

โครงการประเพณีฉลอง
ชัยชนะท้าวสุรนารีและ
ของดีอําเภอโนน
แดง(บวงสรวงยาโม)

30,000

โครงการรณรงค์สงเสริม
วันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนาวันออกพรรษา 
(ตักบาตรเทโวโรหณะ)

4,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการสงเสริมแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนอาชีพด้านการปศุ
สัตว์

30,000

รณรงค์/ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

15,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาองค์การบริหารสวน
ตําบลดอนยาวใหญ

50,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

20,000

โครงการประเพณีฉลอง
ชัยชนะท้าวสุรนารีและ
ของดีอําเภอโนน
แดง(บวงสรวงยาโม)

30,000

โครงการรณรงค์สงเสริม
วันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนาวันออกพรรษา 
(ตักบาตรเทโวโรหณะ)

4,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา (วันมาฆบูชา)

4,000

โครงการสงเสริมวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา (วันวิสาขบูชา)

4,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

5,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูร

โครงการสงเสริมอาชีพ
การปลูกผักปลอดสาร
พิษ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา (วันมาฆบูชา)

4,000

โครงการสงเสริมวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา (วันวิสาขบูชา)

4,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

5,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูร

20,000 20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
การปลูกผักปลอดสาร
พิษ

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 45,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 927,630

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 7,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 35,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุกอสร้าง 100,000

วัสดุอื่น 200,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 4,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 125,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 937,630

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 7,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุกอสร้าง 100,000

วัสดุอื่น 200,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 4,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

35,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (สถานที่กลาง) 
อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปี
งบประมาณ 2565

20,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 
ร.ร. สังกัด สพฐ ในเขต
ตําบลดอนยาวใหญ

1,554,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

บวงสรวงยาโมและงาน
ของดีอําเภอโนนแดง

10,000

โครงการพระราชดําริ
ทางด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

เงินอุดหนุนคาไฟ้า 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

35,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (สถานที่กลาง) 
อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปี
งบประมาณ 2565

20,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 
ร.ร. สังกัด สพฐ ในเขต
ตําบลดอนยาวใหญ

1,554,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

บวงสรวงยาโมและงาน
ของดีอําเภอโนนแดง

10,000

โครงการพระราชดําริ
ทางด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

เงินอุดหนุนคาไฟ้า 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

50,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 30,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง (มอเตอร์ไฟฟ้า)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ภายในพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลดอนยาวใหญ

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางภายในพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลดอนยาวใหญ

โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในพื้นที่องค์การบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

50,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 30,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง (มอเตอร์ไฟฟ้า)

71,200 71,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ภายในพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลดอนยาวใหญ

122,000 122,000

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางภายในพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลดอนยาวใหญ

324,000 324,000

โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในพื้นที่องค์การบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ

224,000 224,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงหอ
ประชุมองค์การบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ

รวม 6,991,010 9,035,840 160,000 5,499,530 300,000 2,342,420 65,000 177,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงหอ
ประชุมองค์การบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ

618,000 618,000

รวม 1,288,000 141,200 26,000,000
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