
 

  
  

                   

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
  

เรื่อง 
  

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕66 
  

ของ 
  
  

 

  

 

         องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
อ าเภอโชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา 

 



 



 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 
เขต/อ าเภอ โชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา 
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103    หมู่ 3  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล ละลมใหม่พฒันา 
  เขต/อ าเภอ โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  30190 

      

   

พืน้ที่ 52.10 ตารางกโิลเมตร 
   

ประชากรทั้งหมด 6,654 คน 

ชาย 3,257 คน 

หญิง 3,397 คน 

   

   

 ข้อมูล ณ วนัที ่6 กนัยายน 2565 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
             

    

ส่วนที ่1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 

อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
               

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 
           บดัน้ี ถึงเวลาท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันาอีกคร้ังหน่ึง ฉะนั้น ในโอกาสน้ี 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินองคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา จึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึง
สถานะการคลงั ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดงัต่อไปน้ี 

 1. สถานะการคลงั 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี

สถานะการเงิน ดงัน้ี 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 31,674,378.19 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 55,888,968.88 บาท 

   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 14,008,115.68 บาท 

   1.1.4 รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

   1.1.5 รายการกนัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั จ านวน 5 โครงการ รวม 28,466.00 บาท 

  1.2 เงินกูค้งคา้ง จ านวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 40,448,244.26 บาท ประกอบดว้ย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 62,585.44 

 
บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จ านวน 171,288.10 

 

บาท 

   หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น จ านวน 79,642.75  บาท 

   หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย ์

จ านวน 0.00 

 

บาท 

   หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด จ านวน 39,510.00  บาท 

   หมวดรายไดจ้ากทุน จ านวน 11,471.00  บาท 

   หมวดภาษีจดัสรร จ านวน 19,962,936.88  บาท 

   หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 20,120,810.09 

 

บาท 

      

 

 



 
 

  2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ จ านวน 13,262,949.00 บาท 

               

  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 30,069,148.44 บาท ประกอบดว้ย 
               

   งบกลาง จ านวน 12,276,868.40 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 10,144,794.00 บาท 

   งบด าเนินงาน จ านวน 4,296,356.04 บาท 

   งบลงทุน จ านวน 1,568,930.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,782,200.00 บาท 

   งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 0.00 บาท 

               

  2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 4,789,464.00 

บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี จ านวน 1,355,500.00 บาท 

  2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

               

  2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู ้จ านวน 0.00 บาท 
 

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 
อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

    

1. รายรับ    

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเกบ็เอง       

  หมวดภาษีอากร 62,585.44 589,000.00 597,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

171,288.10 181,600.00 187,000.00 

  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 79,642.75 250,000.00 100,000.00 

  หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 39,510.00 38,500.00 41,000.00 

  หมวดรายไดจ้ากทุน 11,471.00 10,000.00 5,000.00 

  รวมรายได้จัดเกบ็เอง 364,497.29 1,069,100.00 930,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 19,962,936.88 19,640,000.00 20,400,000.00 

  รวมรายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,962,936.88 19,640,000.00 20,400,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 20,120,810.09 19,000,000.00 21,500,000.00 

  รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,120,810.09 19,000,000.00 21,500,000.00 

รวม 40,448,244.26 39,709,100.00 42,830,000.00 

 

 

 

 



 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 
อ าเภอโชคชัย  จังหวดันครราชสีมา 

 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 12,276,868.40 11,919,285.00 14,617,646.00 

  งบบุคลากร 10,144,794.00 12,056,440.00 13,376,200.00 

  งบด าเนินงาน 4,296,356.04 7,725,275.00 7,608,954.00 

  งบลงทุน 1,568,930.00 5,990,500.00 5,406,200.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,782,200.00 2,017,600.00 1,821,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 30,069,148.44 39,709,100.00 42,830,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



  

 

   

      

ส่วนที ่2 

ข้อบัญญัติ 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 

อ าเภอโชคชัย  จังหวดันครราชสีมา 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
    

บันทกึหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างขอ้บญัญติั งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 
อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

        

      

ด้าน รวม 

ด้านบริหารทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12,986,120 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 177,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 5,630,354 

  แผนงานสาธารณสุข 1,199,800 

  แผนงานเคหะและชุมชน 130,000 

  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 120,000 

  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 370,000 

ด้านการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,519,080 

  แผนงานการเกษตร 80,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 14,617,646 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 42,830,000 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
   

 
             

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 

อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสีมา 
   

             

แผนงานงบกลาง       

             

    งา
น งบกลาง รวม 

       

งบ 
  

       

           

             

งบกลาง 14,617,646 14,617,646        

    งบกลาง 14,617,646 14,617,646        

             

             

แผนงานบริหารงานทัว่ไป       

             

    งา
น งานบริหาร

ทัว่ไป 

งานวางแผน
สถิติและ
วชิาการ 

งานบริหารงาน
คลงั 

งานควบคุม
ภายในและการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

รวม 

 

งบ 
  

 

     

      
 

งบบุคลากร 6,564,120 0 2,467,200 333,600 9,364,920  
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920 0 0 0 2,743,920  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,820,200 0 2,467,200 333,600 6,621,000  

งบด าเนินงาน 2,429,000 20,000 1,002,000 37,800 3,488,800  
    ค่าตอบแทน 731,000 0 272,000 27,800 1,030,800  
    ค่าใชส้อย 1,068,000 20,000 180,000 10,000 1,278,000  
    ค่าวสัดุ 350,000 0 550,000 0 900,000  
    ค่าสาธารณูปโภค 280,000 0 0 0 280,000  

งบลงทุน 132,400 0 0 0 132,400  
    ค่าครุภณัฑ ์ 132,400 0 0 0 132,400  

รวม 9,125,520 20,000 3,469,200 371,400 12,986,120  
             

 
 
 
 
 
       



 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
             

    งา
น 

งานป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

รวม 

       

งบ 
  

       

           

             

งบด าเนินงาน 166,000 166,000        

    ค่าตอบแทน 30,000 30,000        

    ค่าใชส้อย 136,000 136,000        

งบเงินอุดหนุน 11,000 11,000        

    เงินอุดหนุน 11,000 11,000        

รวม 177,000 177,000        

             

แผนงานการศึกษา       

             

    งา
น 

งานบริหาร
ทัว่ไปเกีย่วกบั
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวยัเรียน

และ
ประถมศึกษา 

รวม 

     

งบ 
  

     

         

      

     

งบบุคลากร 1,077,000 934,000 2,011,000      

    เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

1,077,000 934,000 2,011,000 

     

งบด าเนินงาน 211,600 1,822,754 2,034,354      

    ค่าตอบแทน 144,600 92,700 237,300      

    ค่าใชส้อย 47,000 698,250 745,250      

    ค่าวสัดุ 20,000 944,804 964,804      

    ค่าสาธารณูปโภค 0 87,000 87,000      

งบลงทุน 80,000 35,000 115,000      

    ค่าครุภณัฑ ์ 80,000 35,000 115,000      

งบเงินอุดหนุน 0 1,470,000 1,470,000      

    เงินอุดหนุน 0 1,470,000 1,470,000      

รวม 1,368,600 4,261,754 5,630,354      

             

 
 
 
       



แผนงานสาธารณสุข 
             

    งา
น งานบริหาร

ทัว่ไปเกีย่วกบั
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อืน่ 

รวม 

     

งบ 
  

     

         

      

     

งบบุคลากร 462,000 0 462,000      

    เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

462,000 0 462,000 

     

งบด าเนินงาน 74,000 423,800 497,800      

    ค่าตอบแทน 9,000 0 9,000      

    ค่าใชส้อย 35,000 373,800 408,800      

    ค่าวสัดุ 30,000 50,000 80,000      

งบเงินอุดหนุน 0 240,000 240,000      

    เงินอุดหนุน 0 240,000 240,000      

รวม 536,000 663,800 1,199,800      

             

แผนงานเคหะและชุมชน       

             

    งา
น 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 

รวม 

     

งบ 
  

     

         

           

งบด าเนินงาน 0 30,000 30,000      

    ค่าใชส้อย 0 30,000 30,000      

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 100,000      

    เงินอุดหนุน 100,000 0 100,000      

รวม 100,000 30,000 130,000      

             

 
 
 
 
 
 
 
       



 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
             

    งา
น 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง

ชุมชน 

รวม 

       

งบ 
  

       

           

      

       

งบด าเนินงาน 120,000 120,000        

    ค่าใชส้อย 120,000 120,000        

รวม 120,000 120,000        

             

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ       

             

    งา
น 

งานกฬีาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วฒันธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 

     

งบ 
  

     

         

           

งบด าเนินงาน 150,000 220,000 370,000      

    ค่าใชส้อย 150,000 220,000 370,000      

รวม 150,000 220,000 370,000      

             

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

             

    งา
น 

งานบริหาร
ทัว่ไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม 

     

งบ 
  

     

         

      

     

งบบุคลากร 1,538,280 0 1,538,280      

    เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

1,538,280 0 1,538,280 

     

งบด าเนินงาน 772,000 50,000 822,000      

    ค่าตอบแทน 325,000 0 325,000      

    ค่าใชส้อย 120,000 50,000 170,000      

    ค่าวสัดุ 327,000 0 327,000      

งบลงทุน 0 5,158,800 5,158,800      

    ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

0 5,158,800 5,158,800 

     

รวม 2,310,280 5,208,800 7,519,080      

             



แผนงานการเกษตร       

             

    งา
น 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งาน
ส่ิงแวดล้อม

และ
ทรัพยากรธร

รมชาติ 

รวม 

     

งบ 
  

     

         

      

     

งบด าเนินงาน 30,000 50,000 80,000      

    ค่าใชส้อย 30,000 50,000 80,000      

รวม 30,000 50,000 80,000      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 
อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

        

             

  รายรับจริง ประมาณการ  

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2566 
 

หมวดภาษีอากร              

     ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 575.57 568.95 0.00 0.00 % 0.00  

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 32,430.67 36,424.49 565,000.00 0.00 % 565,000.00  

     ภาษีป้าย 19,311.00 25,592.00 24,000.00 33.33 % 32,000.00  

รวมหมวดภาษีอากร 52,317.24 62,585.44 589,000.00     597,000.00  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
            

 

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการ
ขายสุรา 

1,833.30 3,375.60 3,000.00 66.67 % 5,000.00 
 

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย 
ติดตั้งแผน่ประกาศหรือแผน่ปลิว 
เพื่อการโฆษณา 

120.00 100.00 100.00 
900.0

0 
% 1,000.00 

 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการ
ควบคุมอาคาร 

1,190.30 15,036.50 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั
ทะเบียนพาณิชย ์

150.00 810.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขดุ
ดินและถมดิน 

0.00 0.00 0.00 
100.0

0 
% 1,000.00 

 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00  

     ค่าปรับการผดิสัญญา 20,647.00 119,568.00 50,000.00 
100.0

0 
% 100,000.00 

 

     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ
ขนส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย 

0.00 0.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00 
 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการ
คา้ส าหรับกิจการท่ีเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ 

94,500.00 30,000.00 80,000.00 
-

62.50 
% 30,000.00 

 

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้
ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

22,840.00 1,160.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
 

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการ
ควบคุมอาคาร 

503.00 738.00 500.00 
100.0

0 
% 1,000.00 

 

     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 20.00 500.00 0.00 
100.0

0 
% 1,000.00 

 



รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
141,803.60 171,288.10 181,600.00     187,000.00 

 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              

     ค่าเช่าหรือบริการ 6,500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00  

     ดอกเบ้ีย 219,825.85 79,642.75 250,000.00 
-

60.00 
% 100,000.00 

 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 226,325.85 79,642.75 250,000.00     100,000.00  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด              

     ค่าขายเอกสารการจดัซ้ือจดั
จา้ง 

17,900.00 8,200.00 8,000.00 25.00 % 10,000.00 
 

     ค่ารับรองส าเนาและถ่าย
เอกสาร 

30.00 200.00 500.00 
100.0

0 
% 1,000.00 

 

     รายไดเ้บด็เตลด็อ่ืน ๆ 2,000.00 31,110.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00  

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 19,930.00 39,510.00 38,500.00     41,000.00  

หมวดรายได้จากทุน              

     ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 1,692.00 11,471.00 10,000.00 
-

50.00 
% 5,000.00 

 

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,692.00 11,471.00 10,000.00     5,000.00  

หมวดภาษีจัดสรร              

     ภาษีรถยนต ์ 601,707.84 624,153.17 600,000.00 8.33 % 650,000.00  

     ภาษีมลูค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 

ก าหนดแผนฯ 

8,626,416.6

0 

9,815,398.

26 
9,500,000.00 5.26 % 

10,000,000.0

0  

     ภาษีมลูค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 

จดัสรรรายไดฯ้ 

2,848,690.3

5 

3,170,545.

50 
3,200,000.00 3.13 % 3,300,000.00 

 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 164,903.84 167,964.79 160,000.00 6.25 % 170,000.00  

     ภาษีสรรพสามิต 4,973,924.6

9 

5,268,822.

06 
5,300,000.00 0.00 % 5,300,000.00 

 

     ค่าภาคหลวงแร่ 78,499.98 79,788.72 80,000.00 0.00 % 80,000.00  

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 44,166.82 29,065.38 50,000.00 0.00 % 50,000.00  

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

532,527.00 807,199.00 750,000.00 13.33 % 850,000.00 

 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,870,837.

12 

19,962,936

.88 

19,640,000.0

0 
    

20,400,000.0

0  

หมวดเงินอุดหนุน              

     เงินอุดหนุนทัว่ไป 
19,343,961.

00 

20,120,810

.09 

19,000,000.0

0 
13.16 % 

21,500,000.0

0  

รวมหมวดเงินอุดหนุน 
19,343,961.

00 

20,120,810

.09 

19,000,000.0

0 
    

21,500,000.0

0  

รวมทุกหมวด 
37,656,866.

81 

40,448,244

.26 

39,709,100.0

0 
    

42,830,000.0

0  
 



 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 

อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา 
 
         

ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน  42,830,000 บาท แยกเป็น     

รายได้จัดเกบ็เอง 

  หมวดภาษีอากร รวม 597,000 บาท 

    ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 565,000 บาท 

    ประมาณการ  เท่ากบั  ปีงบประมาณท่ีผา่นมา   

    ภาษีป้าย จ านวน 32,000 บาท 

    ประมาณการ  มากกวา่  ปีงบประมาณท่ีผา่นมา   

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 187,000 บาท 

    ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการ  มากกวา่  ปีงบประมาณท่ีผา่นมา   

    ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผน่ประกาศหรือแผน่ปลิว เพื่อการโฆษณา จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการ  มากกวา่  ปีงบประมาณท่ีผา่นมา   

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการ  เท่ากบั  ปีงบประมาณท่ีผา่นมา   

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพาณิชย ์ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการ  เท่ากบั  ปีงบประมาณท่ีผา่นมา   

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขดุดินและถมดิน จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว ้ เน่ืองจากคาดวา่จะจดัเก็บได ้     

    ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการ  เท่ากบั  ปีงบประมาณท่ีผา่นมา   

    ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 100,000 บาท 

    ประมาณการ  มากกวา่  ปีงบประมาณท่ีผา่นมา   

    ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย จ านวน 6,000 บาท 

       



ประมาณการ  เท่ากบั  ปีงบประมาณท่ีผา่นมา 
    ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จ านวน 30,000 บาท 

    ประมาณการ  นอ้ยกวา่  ปีงบประมาณท่ีผา่นมา   

    ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการ  เท่ากบั  ปีงบประมาณท่ีผา่นมา   

    ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการ  มากกวา่  ปีงบประมาณท่ีผา่นมา   

    ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว ้ เน่ืองจากคาดวา่จะจดัเก็บได ้   

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท 

    ดอกเบ้ีย จ านวน 100,000 บาท 

    ประมาณการ  นอ้ยกวา่  ปีงบประมาณท่ีผา่นมา   

  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ รวม 41,000 บาท 

    ค่าขายเอกสารการจดัซ้ือจดัจา้ง จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการ  มากกวา่  ปีงบประมาณท่ีผา่นมา   

    ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการ  มากกวา่  ปีงบประมาณท่ีผา่นมา   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

         

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 
อ าเภอโชคชยั   จงัหวดันครราชสีมา 

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 42,830,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 14,617,646 บาท 

  งบกลาง รวม 14,617,646 บาท 

   งบกลาง รวม 14,617,646 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 95,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมใหแ้ก่พนกังานจา้ง

ทุกคน  (ส านกัปลดั อบต.) 
      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจา้งจากการ
บาดเจบ็หรือเสียชีวติจากการปฏิบติังาน  ในอตัราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจา้งทั้งปี  (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ จ านวน 11,345,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบ้ียยงัชีพใหก้บัผูสู้งอายตุ  าบลละลมใหมพ่ฒันา
ท่ีแสดงตนและแจง้ความจ านงขอรับความช่วยเหลือ (ส านกั
ปลดั อบต.) 

      

   เบ้ียยงัชีพความพิการ จ านวน 2,376,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบ้ียยงัชีพใหก้บัผูพ้ิการต าบลละลมใหม่พฒันาท่ี
แสดงตนและแจง้ความจ านงขอรับความช่วยเหลือ (ส านกั
ปลดั อบต.) 

      

   เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบ้ียยงัชีพแก่ผูป่้วยเอดส์ต าบลละลมใหม่พฒันา
ท่ีแสดงตนและแจง้ความจ านงขอรับความช่วยเหลือ (ส านกั
ปลดั อบต.) 

      



   เงินส ารองจ่าย จ านวน 201,046 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน
ท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในกรณีจ าเป็น เช่น อุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั ภยั
หนาว ภยัแลง้ เป็นตน้   

      

   รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั       

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

(ก.บ.ท.) 

จ านวน 426,600 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน

ทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.)  (ส านกัปลดั อบต.) 
      

    
เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลกัประกนัสุขภาพ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา (สปสช.)  (กอง
สาธารณสุขฯ) 

      

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 9,125,520 บาท 

  งบบุคลากร รวม 6,564,120 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท 

   เงินเดือนนายก/รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 514,080 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่นายก/รองนายกองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลละลมใหม่พฒันา (ส านกัปลดั อบต.) 
      

   ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งใหแ้ก่นายก/รองนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา  (ส านกั
ปลดั อบต.) 

      

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่นายก/รองนายกองคก์าร

บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา (ส านกัปลดั อบต.) 
      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 



      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกองคก์าร

บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา (ส านกัปลดั อบต.) 
      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 2,059,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา และเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลละ
ลมใหม่พฒันา  (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,820,200 บาท 

   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 3,150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนขา้ราชการ  พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
ประจ าปี / เงินปรับปรุงเงินเดือนขา้ราชการ  พนกังานส่วน
ทอ้งถ่ินประจ าปีของส านกัปลดั อบต. (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 84,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแ้ก่ปลดัองคก์าร

บริหารส่วนต าบล  (ส านกัปลดั อบต.)  
      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ ปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล (นกับริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล) และหวัหนา้
ส านกัปลดั อบต. (นกับริหารงานทัว่ไป) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 444,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนกังานจา้งตามภารกิจและ
พนกังานจา้งทัว่ไป / เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้ง
ของส านกัปลดั อบต. (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 15,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจา้งตาม
ภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของส านกัปลดั อบต. (ส านกั
ปลดั อบต.) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 2,429,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 731,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 450,000 บาท 



      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อนัมี
ลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีส าหรับ
ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  พนกังานจา้งตามภารกิจและ
พนกังานจา้งทัว่ไปของส านกัปลดั อบต. / และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีในการเลือกตั้งผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน หรือ สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 276,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น/ค่าเช่าซ้ือใหแ้ก่
ขา้ราชการ หรือ พนกังานส่วนทอ้งถ่ินของส านกัปลดั อบต.ท่ี
ไดรั้บสิทธิการเบิกค่าเช่าบา้น/ค่าเช่าซ้ือ (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เช่น ค่าเล่าเรียน ค่า
บ ารุงการศึกษาส าหรับบุตรใหแ้ก่ขา้ราชการ หรือ พนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ิน และลูกจา้งประจ าของส านกัปลดั อบต.ท่ีไดรั้บ
สิทธิ (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,068,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเก่ียวกบัการจา้งเหมาโฆษณาประชาสัมพนัธ์
และเผยแพร่ข่าวทางวทิยกุระจายเสียง โทรทศัน์ โรง
มหรสพ ค่าจดัท าเอกสารประชาสัมพนัธ์หรือส่ิงพิมพ์
ต่างๆ (ส านกัปลดั อบต.) 

      

    
ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งท าการอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใด ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์
หรือ ส่ิงก่อสร้างอยา่งใดและอยูใ่นความรับผิดชอบของผู ้
รับจา้ง เช่น ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยั ค่าจา้งเหมาท า
ความสะอาด ค่าถ่ายเอกสาร เยบ็เขา้ปกหนงัสือ ค่าตกัส่ิงปฏิกลู
และอ่ืนๆ (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 8,000 บาท 



      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการรับรองหรือเล้ียงรับรองในการ
ประชุมสภาทอ้งถ่ิน หรือ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามกฎหมาย  และค่าใชจ่้ายในการรับรองหรือ
เล้ียงรับรองในโอกาสตอ้นรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารวา่ง ค่าของท่ี
ระลึก และอ่ืนๆ  (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัรของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล ขา้ราชการ หรือ พนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน  ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งของส านกั
ปลดั อบต. เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ี
พกั ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบินและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งจ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส านกัปลดั อบต.) 

      

    
ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือค่าใชจ่้ายในการจดัการเลือกตั้ง
ซ่อม เช่น ค่าใชจ่้ายประจ าศูนยป์ระสานงานการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ค่าใชจ่้ายประจ าหน่วย
เลือกตั้ง  ท่ีเลือกตั้ง  เช่น ค่าใชส้อย  ค่าวสัดุ  ค่า
สาธารณูปโภค และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการ
เลือกตั้ง   
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 82 ล าดบั
ท่ี 4) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

    
ค่าลงทะเบียน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล ขา้ราชการ หรือ พนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน  ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง และผูท่ี้องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลส่งเขา้ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา (ส านกั
ปลดั อบต.)  

      



    

โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลา้
เจา้อยูห่วั 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เช่น ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ค่าจดักิจกรรม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 81 ล าดบั
ท่ี 2) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

    
โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา  
พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรม
ราชินี  เช่น ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าจดักิจกรรม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 81 ล าดบั
ท่ี 3) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

    

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานใหแ้ก่ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาอบต. พนกังานส่วนต าบล 
พนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  และผูน้ าชุมชน 

หน่วยงาน องคก์รในพื้นท่ี 

จ านวน 350,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ฯ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าจา้งเหมารถ ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารวา่ง ค่าจดัสถานท่ี ค่าท่ีพกั ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 77 ล าดบั
ท่ี 1) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

    

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา 
อบต.  พนกังานส่วนต าบล  ลูกจา้ง  พนกังานจา้งขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมฯ  เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าจา้งเหมา
รถ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารวา่ง ค่าจดัสถานท่ี ค่าท่ี

      



พกั ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าของสมนาคุณ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 78 ล าดบั
ท่ี 3) (ส านกัปลดั อบต.) 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น เพื่อใหส้ามารถใช้

งานไดต้ามปกติ (ส านกัปลดั อบต.) 
      

   ค่าวสัดุ รวม 350,000 บาท 

   วสัดุส านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าพานพุม่/พวงมาลา/พวงมาลยั และน ้าด่ืมส าหรับ

บริการประชาชนในส านกังาน และอ่ืนๆ (ส านกัปลดั อบต.) 
      

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอร่ี ยาง
รถยนต ์เพลา ยางนอก ยางใน ตลบัลูกปืน หวัเทียน ไข
ควง น็อต สกรู หมอ้น ้ารถยนต ์กระจกมองขา้งรถยนต ์ กนัชน
รถยนต ์ เบาะรถยนต ์ ฟิลม์กรองแสง  เขม็ขดันิรภยั  แม่
แรง  และอ่ืนๆ (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะ
และขนส่งตลอดจนเคร่ืองจกัรกลต่างๆ เช่น น ้ามนั
เช้ือเพลิง  น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัจาร
บี น ้ามนัเคร่ือง น ้ามนัหล่อล่ืน  และอ่ืนๆ (ส านกั
ปลดั อบต.)    

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้ง
กลอ้ง  กล่องและระวงิใส่ฟิลม์ภาพยนตร์  เลนส์ซูม  กระเป๋า
ใส่กลอ้งถ่ายรูป  พูก่นั สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟิลม์  เมมโมร่ีการ์ด แถบบนัทึกเสียงหรือ
ภาพ  และอ่ืนๆ (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 



      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บนัทึก
ขอ้มูล ตลบัผงหมึก
เคร่ืองพิมพ ์แป้นพิมพ ์(keybord) เมาส์ แผน่กรอง
แสง เมมโมร่ีชิป สายเคเบิล  เคร่ืองอ่านและบนัทึกขอ้มูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต ์แบบซีดีรอม  และอ่ืนๆ (ส านกั
ปลดั อบต.) 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 280,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารท่ีท าการ อาคารหรือ
โรงเรือนอ่ืนหรือไฟฟ้าสาธารณะท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้าประปา น ้าบาดาล ส าหรับอาคารท่ีท า
การ อาคารหรือโรงเรือนอ่ืนซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นและอยูใ่นความ
รับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบล และหมายความ
รวมถึงค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการดงักล่าวและค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดเก่ียวกบัการใชบ้ริการ  (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   ค่าบริการโทรศพัท ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศพัทพ์ื้นฐานในส านกังาน และให้
หมายความรวมถึงค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้ริการดงักล่าว และ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการใชบ้ริการ เช่น ค่าเช่า  ค่าเช่า
เคร่ือง  เลขหมายโทรศพัท ์ ค่าบ ารุงรักษาสาย  และ
อ่ืนๆ (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการติดต่อส่ือสารผา่นระบบ
ไปรษณีย ์เช่น ค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณติั  ค่าดวงตราไปรษณียา
กร ค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์ค่าจดัส่งเอกสาร พสัดุ
ภณัฑ ์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และ
อ่ืนๆ (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 



      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าส่ือสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นตน้  และใหห้มายความรวมถึง
ค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้ริการดงักล่าวและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดเก่ียวกบั
การใชบ้ริการและค่าต่อสัญญาณจีพีเอส  (1 คร้ังต่อปี) และ
อ่ืนๆ (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   ค่าเช่าพื้นท่ีเวบ็ไซต ์และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าเช่าพื้นท่ีเวบ็ไซตแ์ละ
ค่าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวขอ้ง (ระบบ CLOUD ,HOSTING) และ
อ่ืนๆ (ส านกัปลดั อบต.) 

      

  งบลงทุน รวม 132,400 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 132,400 บาท 

   ครุภณัฑส์ านกังาน       

    
ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน   จ านวน  2 ตวั จ านวน 12,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน ดงัน้ี                   

    -ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน  ขนาด
กวา้ง 60 ซม. ลึก 75 ซม. สูง 111 ซม. ชนิดหนงั  สี
ด า  จ านวน  1 ตวั  เป็นเงิน  5,000 บาท  รายละเอียด
ตามท่ีอบต.ก าหนด  

(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 138 ล าดบั
ท่ี 1) (ส านกัปลดั อบต.) 

    -ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน  ขนาด
กวา้ง 70 ซม. ลึก 68 ซม. สูง 118.5 ซม. ชนิดหนงั  สี
ด า  จ านวน  1 ตวั  เป็นเงิน  7,500 บาท  รายละเอียด
ตามท่ีอบต.ก าหนด  

(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 เพิ่มเติม คร้ัง
ท่ี 1/2565 หนา้ 10 ล าดบัท่ี 3) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดบั XGA  จ านวน 

1 เคร่ือง 
จ านวน 49,900 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองมลัติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  ระดบั XGA  ขนาด 5,000 ANSL Lu

mens จ านวน 1 เคร่ือง   
      



(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ) 

(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 เพิ่มเติม คร้ัง
ท่ี 1/2565 หนา้ 10 ล าดบัท่ี 1) (ส านกัปลดั อบต.) 

    
ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 

TV  จ านวน 1 เคร่ือง 
จ านวน 23,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือ
โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระ
ดบัความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก
เซล  ขนาด  55 น้ิว  จ านวน 1 เคร่ือง 
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ) 

(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 เพิ่มเติม คร้ัง
ท่ี 1/2565 หนา้ 10 ล าดบัท่ี 2) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  All  In One  ส าหรับงาน
ส านกังาน จ านวน 1 เคร่ือง 

จ านวน 17,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับงาน
ส านกังาน  จ านวน 1 เคร่ือง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 เพิ่มเติม คร้ัง
ท่ี 1/2565 หนา้ 10 ล าดบัท่ี 4) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็น (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภณัฑข์นาดใหญ่  ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง)  เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ (ส านกั
ปลดั อบต.) 

      

 งานวางแผนสถิติและวชิาการ รวม 20,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      



    
ค่าใชจ่้ายในการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกใหท้ าการ
ส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ
การใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 78 ล าดบั
ท่ี 4) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

 งานบริหารงานคลงั รวม 3,469,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,467,200 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,467,200 บาท 

   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1,884,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนขา้ราชการ  พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
ประจ าปี / เงินปรับปรุงเงินเดือนขา้ราชการ  พนกังานส่วน
ทอ้งถ่ินประจ าปีของกองคลงั  (กองคลงั) 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ ผูอ้  านวยการกองคลงั (นกั
บริหารงานคลงั) (กองคลงั) 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 529,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนกังานจา้งตามภารกิจและ
พนกังานจา้งทัว่ไป / เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้ง
ของกองคลงั (กองคลงั) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจา้งตาม

ภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของกองคลงั (กองคลงั) 
      

  งบด าเนินงาน รวม 1,002,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 272,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 202,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อนัมี
ลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีส าหรับขา้ราชการ  พนกังานจา้ง
ตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของกองคลงั (กองคลงั)  

      



   ค่าเช่าบา้น จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น/ค่าเช่าซ้ือใหแ้ก่
ขา้ราชการ หรือ พนกังานส่วนทอ้งถ่ินของกองคลงั ท่ีไดรั้บ
สิทธิการเบิกค่าเช่าบา้น/ค่าเช่าซ้ือ (กองคลงั) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เช่น ค่าเล่าเรียน ค่า
บ ารุงการศึกษาส าหรับบุตรใหแ้ก่ขา้ราชการ หรือ พนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ินของกองคลงั ท่ีไดรั้บสิทธิ (กองคลงั) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งท าการอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใด ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑห์รือ
ส่ิงก่อสร้างอยา่งใด และอยูใ่นความรับผิดชอบของผู ้
รับจา้ง เช่น ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยั ค่าจา้งเหมาท า
ความสะอาด ค่าถ่ายเอกสาร เยบ็เขา้ปกหนงัสือ ค่าตกัส่ิง
ปฏิกลู และอ่ืนๆ (กองคลงั) 

      

    
โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พฒันา เช่น ค่าส ารวจภาคสนาม และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 78 ล าดบั
ท่ี 5) (กองคลงั) 
     

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ
ขา้ราชการ หรือ พนกังานส่วนทอ้งถ่ินและพนกังานจา้งของ
กองคลงั เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และ

      



ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งจ่ายในการเดินทางไปราชการ (กอง
คลงั) 

    
ค่าลงทะเบียน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนาของขา้ราชการ หรือ พนกังานส่วน
ทอ้งถ่ินและพนกังานจา้งของกองคลงั (กองคลงั) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น เพื่อใหส้ามารถใช้

งานไดต้ามปกติ (กองคลงั) 
      

   ค่าวสัดุ รวม 550,000 บาท 

   วสัดุส านกังาน จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นวสัดุ อุปกรณ์ ส่ิงของ เคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานในส านกังาน เช่น ปากกา กระดาษ น ้ายาลบค าผดิ ท่ี
เยบ็กระดาษ สมุดบญัชี แบบพิมพต่์างๆ และอ่ืนๆ (กองคลงั) 

      

   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ อุปกรณ์ ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆใน
ส านกังาน เช่น ไมก้วาด แปรง เข่ง  ผา้ปูโตะ๊ ถว้ยชาม แกว้
จานรอง ถาด มีด กระติกน ้าร้อน  กระติกน ้าแขง็ น ้ายาท า
ความสะอาด และอ่ืนๆ (กองคลงั) 

      

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บนัทึก
ขอ้มูล ตลบัผงหมึก
เคร่ืองพิมพ ์แป้นพิมพ ์(keybord) เมาส์ แผน่กรอง
แสง เมมโมร่ีชิป สายเคเบิล เคร่ืองอ่าน 

และบนัทึกขอ้มูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต ์ แบบ
ซีดีรอม  และอ่ืนๆ (กองคลงั) 

      

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 371,400 บาท 

  งบบุคลากร รวม 333,600 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 333,600 บาท 

   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 333,600 บาท 



      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนขา้ราชการ  พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
ประจ าปี / เงินปรับปรุงเงินเดือนขา้ราชการ  พนกังานส่วน
ทอ้งถ่ินประจ าปี (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 37,800 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 27,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 27,800 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อนัมี
ลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีส าหรับ
ขา้ราชการ หรือ พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน (งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน)  

      

   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ
ขา้ราชการ หรือ พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งจ่ายในการเดินทางไปราชการ (งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน) 

      

    
ค่าลงทะเบียน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนาของขา้ราชการ หรือ พนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน) 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย รวม 177,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 166,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  -ค่าป่วยการ อปพร.       
    เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป
ใหแ้ก่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการ

      



ปฏิบติัหนา้ท่ีงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัหรือการรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนด (ส านกัปลดั อบต.) 

   ค่าใช้สอย รวม 136,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติัประจ าองคก์าร
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยั
พิบติัประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พฒันา  เช่น ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าป้าย  ค่าวทิยากร และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 58 ล าดบั
ท่ี 5) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

    
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.) 
จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เช่น ค่าอาหาร  ค่า
เคร่ืองด่ืม  ค่าป้าย ค่าวทิยากร และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 57 ล าดบั
ท่ี 1) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

    
โครงการรณรงคแ์ละป้องกนัอุบติัภยัทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งจุดตรวจและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังาน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 57 ล าดบั
ท่ี 3) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

    
โครงการรณรงคแ์ละป้องกนัอุบติัภยัทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งจุดตรวจและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังาน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

      



(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 58 ล าดบั
ท่ี 4) (ส านกัปลดั อบต.) 

  งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       

    

โครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ  อ าเภอโชคชยั  จงัหวดั
นครราชสีมา 

จ านวน 11,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบั
อ าเภอ  อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสีมา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  

(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 83 ล าดบั
ท่ี 1) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา รวม 1,368,600 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,077,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,077,000 บาท 

   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1,035,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนขา้ราชการ  พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
ประจ าปี / เงินปรับปรุงเงินเดือนขา้ราชการ พนกังานส่วน
ทอ้งถ่ินประจ าปีของกองการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  (กองการศึกษาฯ) 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผูอ้  านวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  (กองการศึกษาฯ) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 211,600 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 144,600 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 87,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  อนัมี

ลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีส าหรับขา้ราชการ  พนกังานจา้ง
      



ตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของกองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม (กองการศึกษาฯ) 

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น/ค่าเช่าซ้ือใหแ้ก่
ขา้ราชการ หรือ พนกังานส่วนทอ้งถ่ินของกอง
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ท่ีไดรั้บสิทธิการเบิกค่าเช่า
บา้น/ค่าเช่าซ้ือ (กองการศึกษาฯ) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจ า จ านวน 9,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เช่น  ค่าเล่าเรียน ค่า
บ ารุงการศึกษาส าหรับบุตรใหแ้ก่ขา้ราชการ หรือ พนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ินของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ท่ีไดรั้บ
สิทธิ (กองการศึกษาฯ) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 47,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งท าการอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใด ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑห์รือ
ส่ิงก่อสร้างอยา่งใด และอยูใ่นความรับผิดชอบของผู ้
รับจา้ง เช่น ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยั ค่าจา้งเหมาท า
ความสะอาด ค่าถ่ายเอกสาร เยบ็เขา้ปกหนงัสือ ค่าตกัส่ิง
ปฏิกลู ของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และ
อ่ืนๆ (กองการศึกษาฯ) 

      

   รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการรับรองหรือเล้ียงรับรองในโอกาส
การตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เยีย่มชมหรือทศันศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารวา่ง ค่าของท่ีระลึก และอ่ืนๆ  (กอง
การศึกษาฯ) 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 



      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ
ขา้ราชการ หรือ พนกังานส่วนทอ้งถ่ินและพนกังานจา้งของ
กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งจ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษาฯ) 

      

    
ค่าลงทะเบียน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนาของขา้ราชการ หรือ พนกังานส่วน
ทอ้งถ่ินและพนกังานจา้งของกองการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม (กองการศึกษาฯ) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น  เพื่อใหส้ามารถ

ใชง้านไดต้ามปกติ (กองการศึกษาฯ) 
      

   ค่าวสัดุ รวม 20,000 บาท 

   วสัดุส านกังาน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน
ในส านกังาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ  สมุด
บญัชี แบบพิมพต่์างๆ  และอ่ืนๆ (กองการศึกษาฯ) 

      

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บนัทึก
ขอ้มูล ตลบัผงหมึก
เคร่ืองพิมพ ์ แป้นพิมพ ์(keybord) เมาส์ แผน่กรอง
แสง  เมมโมร่ีชิป  สายเคเบิล  เคร่ืองอ่านและบนัทึกขอ้มูล
แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต ์ แบบซีดีรอม  และอ่ืนๆ (กอง
การศึกษาฯ) 

      

  งบลงทุน รวม 80,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 80,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็น (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ

ครุภณัฑข์นาดใหญ่  ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่า
      



ซ่อมกลาง)  เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  (กอง
การศึกษาฯ) 

 งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 4,261,754 บาท 

  งบบุคลากร รวม 934,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 934,000 บาท 

   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 574,000 บาท 

      

  เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนขา้ราชการ พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
ประจ าปี / เงินปรับปรุงเงินเดือนขา้ราชการ พนกังานส่วน
ทอ้งถ่ินประจ าปีของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลละลมใหม่พฒันา  (ศพด.) 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 324,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนกังานจา้งตามภารกิจและ
พนกังานจา้งทัว่ไป / เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้ง
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พฒันา  (ศพด.)  

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจา้งตาม
ภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์าร
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา (ศพด.) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,822,754 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 92,700 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 74,900 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  อนัมี
ลกัษณะเป็นรางวลัประจ าปี ส าหรับขา้ราชการ ครู  พนกังาน
จา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา (ศพด.) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจ า จ านวน 17,800 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น  ค่าเล่าเรียน ค่า

บ ารุงการศึกษาส าหรับบุตรใหแ้ก่ขา้ราชการ ครู ของศูนย์
      



พฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา ท่ี
ไดรั้บสิทธิ (ศพด.)    

   ค่าใช้สอย รวม 698,250 บาท 

   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งท าการอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใด ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑห์รือ
ส่ิงก่อสร้างอยา่งใด และอยูใ่นความรับผิดชอบของผู ้
รับจา้ง เช่น ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยั ค่าจา้งเหมาท า
ความสะอาด ค่าถ่ายเอกสาร  เยบ็เขา้ปกหนงัสือ ค่าตกัส่ิง
ปฏิกลู และอ่ืนๆ  (ศพด.) 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ
ขา้ราชการ ครู และพนกังานจา้งของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์าร
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งจ่ายในการเดินทางไปราชการ (ศพด.)  

      

    
ค่าลงทะเบียน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนาของขา้ราชการ ครู และพนกังานจา้งของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พฒันา (ศพด.) 

      

    
โครงการแข่งขนักีฬาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬาของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พฒันา  เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 60 ล าดบั
ท่ี 4) (ศพด.) 

      

    
โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ านวน 20,000 บาท 



      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมพาเด็กของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันาทศันศึกษา
นอกพื้นท่ี เช่น ค่าจา้งเหมารถ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 59 ล าดบั
ท่ี 2) (ศพด.) 

      

    
โครงการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ ศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ ศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา เช่น ค่าตกแต่ง
สถานท่ี  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุ อุปกรณ์ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 60 ล าดบั
ท่ี 7) (ศพด.) 

      

    
โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพเด็กประจ าปี จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพเด็กประจ าปีของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา เช่น ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าของ
รางวลั ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวทิยากร และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 61 ล าดบั
ท่ี 8) (ศพด.) 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 558,250 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  ดงัต่อไปน้ี 

 (1) เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนั  ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พฒันา (ศพด.) จ านวน  21 บาทต่อ
วนั  รวม  245 วนั  เป็นเงิน  360,150 บาท   

(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 61 ล าดบั
ท่ี 11) (ศพด.) 
 (2) เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษา ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบล

      



ละลมใหม่พฒันา (ศพด.)  เป็นเงิน  198,100  บาท 

 - ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหวั) ส าหรับเด็กศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา อตัราคน
ละ 1,700 บาท/ปี   เป็นเงิน  119,000 บาท 

 - ค่าหนงัสือเรียน  ส าหรับเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์าร
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา อตัราคนละ 200 บาท/

ปี  เป็นเงิน  14,000 บาท 

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน  ส าหรับเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์าร
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา อตัราคนละ 200 บาท/

ปี  เป็นเงิน  14,000 บาท 

 - ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  ส าหรับเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา  อตัราคน
ละ 300 บาท/ปี  เป็นเงิน  21,000 บาท 

 - ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ส าหรับเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา  อตัราคน
ละ 430 บาท/ปี  เป็นเงิน  30,100 บาท 

(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 59 ล าดบั
ท่ี 3) (ศพด.) 

    
โครงการสานสัมพนัธ์รักครอบครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมในโครงการสาน
สัมพนัธ์รักครอบครัวของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่า
วสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 60 ล าดบั
ท่ี 6) (ศพด.) 

      

    
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ใหแ้ก่เด็กของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พฒันา  เช่น ค่าตกแต่งสถานท่ี  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่า
วสัดุ อุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 60 ล าดบั
ท่ี 5) (ศพด.) 

      



   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น  เพื่อใหส้ามารถ

ใชง้านไดต้ามปกติ  (ศพด.) 
      

   ค่าวสัดุ รวม 944,804 บาท 

   วสัดุส านกังาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พฒันา เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ  สมุดบญัชี แบบ
พิมพต่์างๆ น ้าด่ืม และอ่ืนๆ (ศพด.) 

      

   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 854,804 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหาร
เสริม (นม)   จ านวน  804,804 บาท    - เงินอุดหนุน
ส าหรับสนบัสนุนอาหารเสริม (นม) ใหก้บัโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขตพื้นท่ีต าบล
ละลมใหม่พฒันา จ านวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบา้นละลม/

โรงเรียนบา้นกุดจอกใหญ่/โรงเรียนบา้นกุดจอกนอ้ย คน
ละ 7.37 บาท  จ านวน 260 วนั  เป็น
เงิน 670,670 บาท  (แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-

2570 หนา้ 61 ล าดบัท่ี 9)    - เงินอุดหนุนส าหรับ
สนบัสนุนอาหารเสริม (นม) ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์าร
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา คน
ละ 7.37 บาท  จ านวน 260 วนั  เป็น
เงิน  134,134 บาท (แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-

2570 หนา้ 61 ล าดบัท่ี 10)2. เพื่อจ่ายเป็นค่า
วสัดุ อุปกรณ์ ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พฒันา  จ านวน  50,000  บาท  เช่น กระติกน ้า
ร้อน  กระติกน ้าแขง็ แปรง ไมก้วาด เข่ง  ผา้ปูโตะ๊ ถว้ย
ชาม ชอ้นส้อม  แกว้จานรอง ถาด มีด และอ่ืนๆ (ศพด.)   

      

   วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือเวชภณัฑ ์ ยารักษา

โรค ผลิตภณัฑน์ ้ายาฆ่าเช้ือโรค  เช้ือไวรัส และท าความสะอาด
      



พื้นผวิ  หนา้กากอนามยั หรือน ้ายาเคมีภณัฑ์ต่างๆ ในการท า
ความสะอาดหรือก าจดัลูกน ้า ยงุ แมลงวนั หรือพาหนะน าโรค
ต่างๆ เช่น คลอรีน โซดาไฟ ทรายอะเบท และอ่ืนๆ (ศพด.) 

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บนัทึก
ขอ้มูล ตลบัผงหมึก
เคร่ืองพิมพ ์แป้นพิมพ ์(keybord) เมาส์ แผน่กรอง
แสง เมมโมร่ีชิป  สายเคเบิล  เคร่ืองอ่านและบนัทึกขอ้มูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต ์ แบบซีดีรอม  และอ่ืนๆ (ศพด.) 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 87,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา อาคาร โรงเรือนอ่ืนซ่ึงเป็น
ทรัพยสิ์นของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลละ
ลมใหม่พฒันา (ศพด.) 

      

   ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้าประปา  ค่าน ้าบาดาลส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา และหมายความ
รวมถึงค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการดงักล่าวและค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดเก่ียวกบัการใชบ้ริการ (ศพด.) 

      

   ค่าบริการโทรศพัท ์ จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศพัทพ์ื้นฐานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์าร
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา และใหห้มายความรวมถึง
ค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้ริการดงักล่าว และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกบัการใชบ้ริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเคร่ือง  เลขหมาย
โทรศพัท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย และอ่ืนๆ (ศพด.) 

      

   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชร้ะบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์เน็ต  การ์ดและค่าส่ือสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่า
เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นตน้ และใหห้มายความรวมถึง
ค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้ริการดงักล่าวและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดเก่ียวกบั

      



การใชบ้ริการและค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 คร้ังต่อปี) และ
อ่ืนๆ (ศพด.) 

  งบลงทุน รวม 35,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท 

   ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว       

    
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองกรองน ้า พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองกรองน ้าพร้อม
ติดตั้ง  จ านวน 1 ชุด  รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด   

(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 138 ล าดบั
ท่ี 2) (ศพด.) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,470,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 1,470,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัใหก้บัโรงเรียนใน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

จ านวน 1,470,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัใหก้บั
โรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบา้นละลม/

โรงเรียนบา้นกุดจอกใหญ่/โรงเรียนบา้นกุดจอก
นอ้ย จ านวน  21 บาทต่อวนั  รวม 200 วนั  เป็น
เงิน 1,470,000 บาท   

(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 62 ล าดบั
ท่ี 12) (ศพด.) 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข รวม 536,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 462,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 462,000 บาท 

   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนขา้ราชการ  พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
ประจ าปี / เงินปรับปรุงเงินเดือนขา้ราชการ  พนกังานส่วน
ทอ้งถ่ินประจ าปีของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม (กอง
สาธารณสุขฯ) 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 



      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม (นกับริหารงานสาธารณสุขฯ) (กองสาธารณสุข
ฯ) 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนกังานจา้งทัว่ไป / เงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้งของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม (กองสาธารณสุขฯ) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจา้งตาม
ภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม (กองสาธารณสุขฯ) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 74,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 9,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อนัมี
ลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปี ส าหรับขา้ราชการ  พนกังาน
จา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม  (กองสาธารณสุขฯ) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ
ขา้ราชการ หรือ พนกังานส่วนทอ้งถ่ินและพนกังานจา้งของ
กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งจ่ายในการเดินทางไปราชการ  (กองสาธารณสุขฯ) 

      

    
ค่าลงทะเบียน จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใชจ่้ายในการ

ฝึกอบรมและสัมมนาของขา้ราชการ หรือ พนกังานส่วน
      



ทอ้งถ่ินและพนกังานจา้งของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม (กองสาธารณสุขฯ) 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น เพื่อใหส้ามารถใช้

งานไดต้ามปกติ (กองสาธารณสุขฯ) 
      

   ค่าวสัดุ รวม 30,000 บาท 

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับการฉีดพน่
หมอกควนัก าจดัยงุลายและเคร่ืองจกัรกลต่างๆ เช่น น ้ามนั
เช้ือเพลิง  น ้ามนัดีเซล  น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัเคร่ือง และ
อ่ืนๆ (กองสาธารณสุขฯ) 

      

   วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น เคร่ืองวดั
อุณหภูมิ แอลกอฮอล์ เคมีภณัฑ ์น ้ายาต่างๆ สายยาง ถุง
มือ ทรายอะเบท น ้ายาพน่หมอกควนัก าจดั
ยงุ คลอรีน สารส้ม หนา้กากอนามยั ชุดป้องกนัเช้ือโรค (แบบ
ใชค้ร้ังเดียวทิ้ง) และอ่ืนๆ  (กองสาธารณสุขฯ) 

      

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 663,800 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 423,800 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 373,800 บาท 

   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
ค่าส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตวแ์ละข้ึนทะเบียนสัตวต์ามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภยั 

จ านวน 13,800 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตวแ์ละข้ึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้
ตามปณิธานของศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้า
จุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี   
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 65 ล าดบั
ท่ี 5) (กองสาธารณสุขฯ) 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ จ านวน 60,000 บาท 



      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและควบคุมการเกิดโรคพิษ
สุนขับา้ ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้  ตามปณิธานของศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้ลูก
เธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี  เช่น ค่าใชจ่้าย
ในการประชุม อบรม ค่าวคัซีนป้องกนัพิษสุนขับา้ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 64 ล าดบั
ท่ี 3) (กองสาธารณสุขฯ) 

      

    
โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ในการป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก ค่าทรายอะเบท ค่าน ้ายาฉีดพน่ก าจดัยงุลาย ค่า
น ้ามนัเช้ือเพลิง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 64 ล าดบั
ท่ี 2) (กองสาธารณสุขฯ) 

      

    
โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนน าสุขภาพและเครือข่าย จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนน า
สุขภาพและเครือข่าย  เช่น  ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าจา้งเหมา
รถ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารวา่ง ค่าจดัสถานท่ี ค่าท่ี
พกั ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 66 ล าดบั
ท่ี 7) (กองสาธารณสุขฯ) 

      

   ค่าวสัดุ รวม 50,000 บาท 

   วสัดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ไมต่้างๆ สี ทิน
เนอร์ แปรง ทาสี ตะปู คอ้น ชะแลง ท่อ
ต่างๆ  เหล็ก ตะแกรง และอ่ืนๆ (กองสาธารณสุขฯ) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองคก์รประชาชน       



    

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข  เพื่อสนบัสนุนใหชุ้มชน/หมู่บา้น  จ านวน  12  

หมู่บา้น 

จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข  เพื่อสนบัสนุนใหชุ้มชน/

หมู่บา้น จ านวน 12 หมู่บา้นๆ ละ 20,000 บาท  รวมเป็น
เงิน 240,000 บาท  เพื่อด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข 

(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 65 ล าดบั
ท่ี 6) (กองสาธารณสุขฯ) 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   เงินอุดหนุนรัฐวสิาหกิจ       

    
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการขยายเขตไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง
สาธารณะ ในพื้นท่ีต าบลละลมใหม่พฒันา (กองช่าง) 

      

 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 30,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการบริหารจดัการคดัแยกขยะมูลฝอยในชุมชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการบริหารจดัการคดัแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน  เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารวา่ง ค่าป้าย  ค่าวสัดุ อุปกรณ์  และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 74 ล าดบั
ท่ี 2) (กองสาธารณสุขฯ) 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 



   ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด เช่น ค่าวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าสถานท่ี และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 70 ล าดบั
ท่ี 7) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

    
โครงการผูสู้งวยัใส่ใจสุขภาพ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการผูสู้งวยัใส่ใจ
สุขภาพ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่า
วทิยากร  ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 71 ล าดบั
ท่ี 9) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

    
โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับประชาชน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับ
ประชาชน  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่า
วทิยากร  ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 71 ล าดบั
ท่ี 10) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

 งานกฬีาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการแข่งขนักีฬาต าบลประจ าปี จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬาต าบล
ประจ าปี เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ
ตดัสิน ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียง ค่าถว้ย

      



รางวลั ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 72 ล าดบั
ท่ี 3) (กองการศึกษาฯ) 

 งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น รวม 220,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการจดัขบวนแห่ร่วมงานสมโภชฉลองชยัชนะทา้วสุรนารี
อ าเภอโชคชยั 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัขบวนแห่ร่วมงานสมโภชฉลอง
ชยัชนะทา้วสุรนารีอ าเภอโชคชยั  เช่น  ค่าจา้งเหมารถ ค่าจา้ง
เหมาเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมส าหรับผูร่้วมขบวน
แห่ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 72 ล าดบั
ท่ี 2) (กองการศึกษาฯ) 

      

    
โครงการจดังานประเพณีแข่งขนัเรือยาวประจ าปี จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานประเพณีแข่งขนัเรือยาว
ประจ าปี เช่น ค่าจดัสถานท่ี ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียง ค่าถว้ย
รางวลั ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
กรรมการตดัสิน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 72 ล าดบั
ท่ี 1) (กองการศึกษาฯ) 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,310,280 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,538,280 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,538,280 บาท 

   เงินเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1,092,240 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนขา้ราชการ พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
ประจ าปี / เงินปรับปรุงเงินเดือนขา้ราชการ พนกังานส่วน
ทอ้งถ่ินประจ าปีของกองช่าง (กองช่าง) 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 



      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผูอ้  านวยการกองช่าง (นกั
บริหารงานช่าง)  (กองช่าง) 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 376,440 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนกังานจา้งตามภารกิจและ
พนกังานจา้งทัว่ไป / เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้ง
ของกองช่าง (กองช่าง) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 27,600 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจา้งตาม

ภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของกองช่าง  (กองช่าง) 
      

  งบด าเนินงาน รวม 772,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 325,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 255,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

    1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  อนัมี
ลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปี ส าหรับขา้ราชการ  พนกังาน
จา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของกอง
ช่าง  จ านวน 135,000 บาท (กองช่าง) 
    2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ  เช่น  คณะกรรมการจดัท าร่างขอบเขตของ
งาน คณะกรรมการตรวจการจา้ง  คณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง และค่าควบคุมงาน  เป็น
ตน้  จ านวน 120,000 บาท  (กองช่าง)   

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น/ค่าเช่าซ้ือใหแ้ก่
ขา้ราชการ หรือ พนกังานส่วนทอ้งถ่ินของกองช่างท่ีไดรั้บสิทธิ
การเบิกค่าเช่าบา้น/ค่าเช่าซ้ือ (กองช่าง) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งประจ า จ านวน 10,000 บาท 



      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าเล่าเรียน ค่า
บ ารุงการศึกษาส าหรับบุตรใหแ้ก่ขา้ราชการ หรือ พนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ินของกองช่างท่ีไดรั้บสิทธิ (กองช่าง) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งท าการอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใด ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑห์รือ
ส่ิงก่อสร้างอยา่งใด และอยูใ่นความรับผิดชอบชอบของผู ้
รับจา้ง เช่น ค่าจา้งเหมาแรงงานท าความสะอาดท่อระบาย
น ้า และอ่ืนๆ (กองช่าง)    

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ
ขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน และพนกังานจา้งของ
กองช่าง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกั และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งจ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  (กองช่าง) 

      

    
ค่าใชจ่้ายในการรังวดัท่ีดิน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการรังวดัตรวจสอบแนวเขตท่ี
สาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีต าบลละลมใหม่พฒันา 
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 79 ล าดบั
ท่ี 7) (กองช่าง) 

      

    
ค่าลงทะเบียน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนาของขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
และพนกังานจา้งของกองช่าง (กองช่าง) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น  เพื่อใหส้ามารถ

ใชง้านไดต้ามปกติ (กองช่าง) 
      

   ค่าวสัดุ รวม 327,000 บาท 



   วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ อุปกรณ์เก่ียวกบัไฟฟ้าและ
วทิย ุเช่น ฟิวส์  สายไฟ  หลอดไฟ ปลัก๊ สปอร์ตไลท ์และ
อ่ืนๆ (กองช่าง) 

      

   วสัดุก่อสร้าง จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ไมต่้างๆ สี ทินเนอร์ แปรง
ทาสี ตะปู คอ้น ชะแลง ท่อต่างๆ ยางมะตอยส าเร็จรูป และ
อ่ืนๆ (กองช่าง) 

      

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 7,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะ
และขนส่งตลอดจนเคร่ืองจกัรกลต่างๆ  เช่น  น ้ามนั
เช้ือเพลิง น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัจาร
บี  น ้ามนัเคร่ือง น ้ามนัหล่อล่ืน และอ่ืนๆ (กองช่าง) 

      

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บนัทึก
ขอ้มูล ตลบัผงหมึก แผงเป็นอกัขระหรือ
แป้นพิมพ ์(keybord) เมาส์ เคร่ืองอ่านและบนัทึกขอ้มูล
แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต ์แบบฮาร์ดดิสต ์ แบบ
ซีดีรอม และอ่ืนๆ (กองช่าง) 

      

 งานก่อสร้าง รวม 5,208,800 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการธนาคารน ้าใตดิ้น จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการธนาคารน ้าใต้
ดิน เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุ อุปกรณ์  ค่าป้าย และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 80 ล าดบั
ท่ี 1) (กองช่าง) 

      



  งบลงทุน รวม 5,158,800 บาท 

   ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง รวม 5,158,800 บาท 

   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ       

    
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยนานายสมคิด หมู่ท่ี 9 จ านวน 498,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนา
นายสมคิด  หมู่ท่ี 9  ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 180.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร
  หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 900 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พฒันา
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย    
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2566-

2570 หนา้ 132 ขอ้ 16) (กองช่าง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบา้นนางทองมว้น  แปะกระ
โทก หมู่ท่ี 5 

จ านวน 98,300 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บา้นนางทองมว้น  แปะกระโทก  หมู่ท่ี 5  ขนาดผวิจราจร
กวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  64.00  เมตร  หนา 0.15 เมต
ร  หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 192  ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พฒันา
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย     
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2566-

2570  หนา้ 97 ขอ้ 54) (กองช่าง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบา้นนายวเิชียร (แหลมโคกมนั
กระชาก) หมู่ท่ี 6 

จ านวน 384,800 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บา้นนายวเิชียร (แหลมโคกมนักระชาก) หมู่ท่ี 6  ขนาดผวิ
จราจร
กวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  227.00  เมตร  หนา 0.15 เม
ตร  หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ (รวมหูชา้ง) 687 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พฒันา
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย      
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2566-

2570  หนา้ 102 ขอ้ 71) (กองช่าง) 

      



    
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบา้นนายหล่อน หมู่ท่ี 3 จ านวน 48,700 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บา้นนายหล่อน  หมู่ท่ี 3  ขนาดผวิจราจร
กวา้ง  2.50 เมตร  ยาว 38.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 95 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พฒันาก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย   
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2566-

2570  หนา้ 94 ขอ้ 40) (กองช่าง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคสล. รอบแปลงเกษตร  หมู่ท่ี 1 จ านวน 418,900 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบ
แปลงเกษตร หมู่ท่ี 1  ขนาดผวิจราจร
กวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  272.00  เมตร  หนา  0.15  เ
มตร  หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 816 ตาราง
เมตร   รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พฒันา
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย   
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2566-

2570  หนา้ 86 ขอ้ 9) (กองช่าง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทาน - โกรกมนั
กระชาก หมู่ท่ี 11 เช่ือมต าบลท่าเยีย่ม 

จ านวน 497,700 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบ
คลองชลประทาน - โกรกมนักระชาก หมู่ท่ี 11  เช่ือมต าบล
ท่าเยีย่ม  ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร
  หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 951 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พฒันา
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย   
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2566-

2570 หนา้ 133 ขอ้ 20) (กองช่าง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบา้นนางลดัดา 
หมู่ท่ี 12 บา้นโคกพลวง 

จ านวน 246,300 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยบา้นนางลดัดา หมู่ท่ี 12 บา้นโคกพลวง  ขนาดผวิ
จราจร

      



กวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 153.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร
  หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ (รวมหูชา้ง) 481 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พฒันา
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย   
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม คร้ัง
ท่ี 1/2565 หนา้ 6 ขอ้ 11) (กองช่าง) 

    
โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก สายนานายสุทนธ์ - 
คลองชลประทาน หมู่ท่ี 6 

จ านวน 434,700 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/ลูกรัง/
หินคลุก สายนานายสุทนธ์ – คลองชลประทาน หมู่ท่ี 6   

กม.0+000 - 0+120 ดินถมผวิ
จราจร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.30 เมตร 
กม.0+120 - 0+250 ดินถมผวิ
จราจร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.50 เมตร 
กม.0+250 - 0+625 ดินถมผวิ
จราจร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 375 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.80 เมตร 
กม.0+625 - 0+850 ดินถมผวิ
จราจร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 225 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.50 เมตร 
ลาดเอียง 1:1 มีปริมาตรดินถมไม่นอ้ยกวา่ 3,063 ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมเกล่ียปรับบดทบั 

รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พฒันา
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย   
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2566-

2570  หนา้ 101 ขอ้ 70) (กองช่าง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายบา้นนายประวทิย ์- คลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 8 

จ านวน 443,700 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สาย
บา้นนายประวทิย ์- คลองชลประทาน  หมู่ท่ี 8  ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว 1,450 เมตร  หนา
เฉล่ีย 0.10  เมตร  หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ย
กวา่ 7,250 ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบรูป
รายการ อบต.ละลมใหม่พฒันาก าหนด  พร้อมป้าย

      



ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย   
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2566-

2570  หนา้ 109 ขอ้ 98) (กองช่าง) 

    
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายไร่นายเสมอ - ไร่นางละม่อม  

หมู่ท่ี 2 

จ านวน 367,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สาย
ไร่นายเสมอ - ไร่นางละม่อม  หมู่ท่ี 2  ขนาดผวิจราจร
กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว 1,200 เมตร  หนา
เฉล่ีย 0.10  เมตร  หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ย
กวา่ 6,000 ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบรูป
รายการ อบต.ละลมใหม่พฒันาก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย   
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2566-

2570  หนา้ 88 ขอ้ 20) (กองช่าง) 

      

    
โครงการเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ จ านวน 242,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเทพื้นคอนกรีตโรงจอด
รถ  เทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ  มีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ย
กวา่  566  ตารางเมตร  หนา 0.10 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พฒันาก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย     
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2566-

2570 หนา้ 51 ขอ้ 3) (กองช่าง) 

      

   ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       

    
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายคลองลวก หมู่ท่ี 2 จ านวน 489,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายคลองลวก หมู่ท่ี 2  ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 1,600 เมตร  หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร  หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ย
กวา่  8,000  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบรูป
รายการ อบต.ละลมใหม่พฒันาก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย     
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2566-

2570  หนา้ 88 ขอ้ 18) (กองช่าง) 

      



    
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผวิทาง จากป้ายโรงเรียน - ล าละลม 

หมู่ท่ี 4 

จ านวน 795,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผวิ
ทาง จากป้ายโรงเรียน - ล าละลม หมู่ท่ี 4  ปูแอสฟัลทติ์กคอ
นกรีตทบัผิวจราจรเดิม  โดยมีพื้นท่ีด าเนินการไม่นอ้ย
กวา่ 1,663 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป
รายการ อบต.ละลมใหม่พฒันาก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย   
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2566-

2570  หนา้ 95 ขอ้ 46) (กองช่าง) 

      

    
โครงการปรับปรุงผวิจราจรถนนคสล. ซอยบา้นนายไวพจน์ ลอย
ฟ ู หมู่ท่ี 3 

จ านวน 192,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปรับปรุงผวิจราจรถนนค
สล. ซอยบา้นนายไวพจน์  ลอยฟู  หมู่ท่ี 3  ขนาดผวิจราจร
กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  52.00  เมตร  หนา  0.15  เม
ตร  หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่  260  ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พฒันา
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย       
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2566-

2570  หนา้ 93 ขอ้ 38) (กองช่าง) 

      

แผนงานการเกษตร 

 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอพียง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่า
วทิยากร  ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 55 ล าดบั
ท่ี 15) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

 งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 



   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการปลูกป่าชุมชน (โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ) จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการปลูกป่าชุมชน (โครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ) เช่น ค่าป้าย ค่าวสัดุ อุปกรณ์  และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 76 ล าดบั
ท่ี 4) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

    
โครงการอนุรักษพ์นัธ์ุกรรมพืช อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการอนุรักษพ์นัธ์ุกรรมพืช อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการด าเนินงานฐานทรัพยากร
ทอ้งถ่ิน เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2566-2570 หนา้ 75 ล าดบั
ท่ี 1) (ส านกัปลดั อบต.) 

      

 
 


