
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
  

เรื่อง 
  

งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

  
  

ของ 
  
  

  

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
อำเภอโชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา 



 

 

 
 
 
 
 



 
 

      

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

เขต/อำเภอ โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

103 หมู่ 3 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ละลมใหม่พัฒนา 

เขต/อำเภอ โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 
      

      

พื้นที่ 52.10 ตารางกิโลเมตร 
      

ประชากรทั้งหมด 6,615 คน 

ชาย 3,238 คน 

หญิง 3,377 คน 
      

      

  

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



            
 

 

 

  
 

ส่วนที่ 1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

 

 
     

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
          

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บรหิารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น 
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
  

1. สถานะการคลัง 
    

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  

      

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 

 

      

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,374,156.37 บาท 
      

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 41,089,634.90 บาท 
      

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,396,508.91 บาท 
      

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ  
รวม 0.00 บาท 

      

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 907,328.00 บาท 
 

    

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

2.1 รายรับจริง จำนวน 40,448,244.26 บาท ประกอบด้วย 
 

      

หมวดภาษีอากร จำนวน 62,585.44 บาท 
      

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 171,288.10 บาท 
      

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 79,642.75 บาท 
      

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท 
      

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 39,510.00 บาท 
      

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 11,471.00 บาท 
      

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 19,962,936.88 บาท 
      

หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 20,120,810.09 บาท 
 

    

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท 
 

    

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 30,069,148.44 บาท ประกอบด้วย 
 

      

งบกลาง จำนวน 12,276,868.40 บาท 
      

งบบุคลากร จำนวน 10,144,794.00 บาท 
      

งบดำเนินงาน จำนวน 4,296,356.04 บาท 
      

งบลงทุน จำนวน 1,568,930.00 บาท 
      

งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,782,200.00 บาท 
      

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท 
 

    

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,789,464.00 บาท 
 

    

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,355,500.00 บาท 
 

    

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
 

    

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
 

 

 
 
 
 



คำแถลงงบประมาณ 
    

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
        

1. รายรับ 
      

  

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง 
      

  

หมวดภาษีอากร 52,317.24 118,500.00 589,000.00 
  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 141,803.60 124,800.00 181,600.00 
  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 226,325.85 230,000.00 250,000.00 
  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 19,930.00 18,200.00 38,500.00 
  

หมวดรายได้จากทุน 1,692.00 2,000.00 10,000.00 
  

รวมรายได้จัดเก็บเอง 442,068.69 493,500.00 1,069,100.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  

หมวดภาษีจัดสรร 17,870,837.12 19,090,000.00 19,640,000.00 
  

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,870,837.12 19,090,000.00 19,640,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  

หมวดเงินอุดหนุน 19,343,961.00 18,847,000.00 19,000,000.00 
  

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,343,961.00 18,847,000.00 19,000,000.00 

รวม 37,656,866.81 38,430,500.00 39,709,100.00 
 

 
 
 



คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ 
      

  

งบกลาง 11,994,449.00 12,104,615.00 11,919,285.00 
  

งบบุคลากร 10,536,025.00 11,529,885.00 12,056,440.00 
  

งบดำเนินงาน 4,777,271.49 7,674,700.00 7,725,275.00 
  

งบลงทุน 3,489,500.00 5,086,300.00 5,990,500.00 
  

งบเงินอุดหนุน 1,684,130.64 2,035,000.00 2,017,600.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 32,481,376.13 38,430,500.00 39,709,100.00 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

   

 

    

 
ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

 



 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
        

  

ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,626,440 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 270,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 5,403,175 

  แผนงานสาธารณสุข 1,092,300 

  แผนงานเคหะและชุมชน 260,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 240,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 360,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,537,900 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 11,919,285 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 39,709,100 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
      

     

แผนงานงบกลาง          

งาน 
 

 

งบ 
 

 

  
 

งบกลาง รวม 
 
งบกลาง 11,919,285 11,919,285 
 
    งบกลาง 11,919,285 11,919,285 

 

 

      

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 

        

งาน 
 

 

งบ 
 

 

  
 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 
งานบริหารงาน

คลัง 
รวม 

 
งบบุคลากร 6,384,720 0 2,053,320 8,438,040 
 
    เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

2,484,720 0 0 2,484,720 

 
    เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

3,900,000 0 2,053,320 5,953,320 

 
งบดำเนินงาน 2,640,000 20,000 945,000 3,605,000 
 
    ค่าตอบแทน 595,000 0 245,000 840,000 
 
    ค่าใช้สอย 1,468,000 20,000 190,000 1,678,000 
 
    ค่าวัสด ุ 315,000 0 510,000 825,000 
 
    ค่าสาธารณูปโภค 262,000 0 0 262,000 
 
งบลงทุน 1,562,400 0 10,000 1,572,400 
 
    ค่าครุภัณฑ์ 1,562,400 0 10,000 1,572,400 
 
งบเงินอุดหนุน 11,000 0 0 11,000 
 
    เงินอุดหนุน 11,000 0 0 11,000 
 

รวม 10,598,120 20,000 3,008,320 13,626,440 
 

 



     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน          

งาน 
 

 

งบ 
 

 

  
 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รวม 

 
งบดำเนินงาน 270,000 270,000 
 
    ค่าใช้สอย 270,000 270,000 
 

รวม 270,000 270,000 
 

 

      

 
แผนงานการศึกษา  

 

        

งาน 
 

 

งบ 
 

 

  
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม 

 
งบบุคลากร 1,635,300 0 1,635,300 
 
    เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

1,635,300 0 1,635,300 

 
งบดำเนินงาน 555,000 1,519,475 2,074,475 
 
    ค่าตอบแทน 190,000 0 190,000 
 
    ค่าใช้สอย 132,000 659,100 791,100 
 
    ค่าวัสด ุ 140,000 860,375 1,000,375 
 
    ค่าสาธารณูปโภค 93,000 0 93,000 
 
งบลงทุน 126,800 0 126,800 
 
    ค่าครุภัณฑ์ 126,800 0 126,800 
 
งบเงินอุดหนุน 1,566,600 0 1,566,600 
 
    เงินอุดหนุน 1,566,600 0 1,566,600 
 

รวม 3,883,700 1,519,475 5,403,175 
  

 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

  

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) มาตรา 87 จึง
ตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา และโดยอนุมัติของ
นายอำเภอโชคชัย 

  ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

  ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,709,100 บาท 

  

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็น
จำนวนรวมทั้งสิ้น 39,709,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,626,440 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 270,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 5,403,175 

  แผนงานสาธารณสุข 1,092,300 

  แผนงานเคหะและชุมชน 260,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 240,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 360,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,537,900 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 11,919,285 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 39,709,100 
 



  ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
  

งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
  

  

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
  

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
        

    

ประกาศ ณ วันที่   14  กันยายน  พ.ศ.2564 
      

  

      

  

      

        (ลงนาม)    นำ ปลอดกระโทก 

      (นายนำ ปลอดกระโทก) 

      ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

 
 

อนุมัติ 

  

     (ลงนาม)   สมชาย อำพันกาญจน์   

(นายสมชาย อำพันกาญจน์)   

ตำแหน่ง นายอำเภอโชคชัย   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประมาณการรายรับ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

  

 

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2565 

หมวดภาษีอากร             

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 442,147.08 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

ภาษีบำรุงท้องท่ี 135,748.35 575.57 500.00 -100.00 % 0.00 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 32,430.67 100,000.00 465.00 % 565,000.00 

ภาษีป้าย 11,758.00 19,311.00 18,000.00 33.33 % 24,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 589,653.43 52,317.24 118,500.00     589,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 1,833.30 2,000.00 50.00 % 3,000.00 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิว เพื่อการโฆษณา 

260.00 120.00 200.00 -50.00 % 100.00 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 45,915.22 1,190.30 1,000.00 1,900.00 % 20,000.00 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 250.00 150.00 100.00 900.00 % 1,000.00 

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 510.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00 

ค่าปรับการผิดสัญญา 82,819.00 20,647.00 10,000.00 400.00 % 50,000.00 

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 2,000.00 0.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

81,400.00 94,500.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00 

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 26,240.00 22,840.00 25,000.00 -20.00 % 20,000.00 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 480.00 503.00 500.00 0.00 % 500.00 

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 239,874.22 141,803.60 124,800.00     181,600.00 

    

 



หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             

ค่าเช่าหรือบริการ 500.00 6,500.00 0.00 0.00 % 0.00 

ดอกเบี้ย 232,745.93 219,825.85 230,000.00 8.70 % 250,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 233,245.93 226,325.85 230,000.00     250,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             

ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 8,000.00 17,900.00 16,000.00 -50.00 % 8,000.00 

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร 200.00 30.00 200.00 150.00 % 500.00 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 8,036.00 2,000.00 2,000.00 1,400.00 % 30,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 16,236.00 19,930.00 18,200.00     38,500.00 

หมวดรายได้จากทุน             

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 2,635.00 1,692.00 2,000.00 400.00 % 10,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,635.00 1,692.00 2,000.00     10,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร             

ภาษีรถยนต์ 604,107.35 601,707.84 600,000.00 0.00 % 600,000.00 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 9,285,233.56 8,626,416.60 9,000,000.00 5.56 % 9,500,000.00 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,839,441.75 2,848,690.35 3,000,000.00 6.67 % 3,200,000.00 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 154,761.98 164,903.84 160,000.00 0.00 % 160,000.00 

ภาษีสรรพสามิต 5,711,742.52 4,973,924.69 5,700,000.00 -7.02 % 5,300,000.00 

ค่าภาคหลวงแร่ 80,476.31 78,499.98 80,000.00 0.00 % 80,000.00 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 50,372.42 44,166.82 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

538,787.00 532,527.00 500,000.00 50.00 % 750,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,264,922.89 17,870,837.12 19,090,000.00     19,640,000.00 

หมวดเงินอุดหนุน             

เงินอุดหนุนท่ัวไป 18,847,240.00 19,343,961.00 18,847,000.00 0.81 % 19,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 18,847,240.00 19,343,961.00 18,847,000.00     19,000,000.00 

รวมทุกหมวด 39,193,807.47 37,656,866.81 38,430,500.00     39,709,100.00 
 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  39,709,100 บาท แยกเป็น     

รายได้จัดเก็บเอง 

  หมวดภาษีอากร รวม 589,000 บาท 

    ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 565,000 บาท 

    ประมาณการ  มากกว่า  ปีงบประมาณที่ผ่านมา   

    ภาษีป้าย จำนวน 24,000 บาท 

    ประมาณการ  มากกว่า  ปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 181,600 บาท 

    ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 3,000 บาท 

    ประมาณการ  มากกว่า  ปีงบประมาณที่ผ่านมา   

    

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว  
เพ่ือการโฆษณา 

จำนวน 100 บาท 

    ประมาณการ  น้อยกว่า  ปีงบประมาณที่ผ่านมา   

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 20,000 บาท 

    ประมาณการ  มากกว่า  ปีงบประมาณที่ผ่านมา   

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1,000 บาท 

    ประมาณการ  มากกว่า  ปีงบประมาณที่ผ่านมา   

    ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จำนวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว้   เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้   

    ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 50,000 บาท 

    ประมาณการ  มากกว่า  ปีงบประมาณที่ผ่านมา   

    ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน 6,000 บาท 

    ประมาณการ  เท่ากับ  ปีงบประมาณที่ผ่านมา   



    

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จำนวน 80,000 บาท 

    ประมาณการ  เท่ากับ  ปีงบประมาณที่ผ่านมา   

    ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 20,000 บาท 

    ประมาณการ  น้อยกว่า  ปีงบประมาณที่ผ่านมา   

    ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 500 บาท 

    ประมาณการ  เท่ากับ  ปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท 

    ดอกเบี้ย จำนวน 250,000 บาท 

    ประมาณการ  มากกว่า  ปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 38,500 บาท 

    ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8,000 บาท 

    ประมาณการ  น้อยกว่า  ปีงบประมาณที่ผ่านมา   

    ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 500 บาท 

    ประมาณการ  มากกว่า  ปีงบประมาณที่ผ่านมา   

    รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จำนวน 30,000 บาท 

    ประมาณการ  มากกว่า  ปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท 

    ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 10,000 บาท 

    ประมาณการ  มากกว่า  ปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               



               

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
อำเภอโชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา 

        
               

  รายจ่ายจริง ประมาณการ   

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

แผนงานงบกลาง               

งบกลาง               

  งบกลาง               

  งบกลาง               

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 82,848 75,091 59,000 61.02 % 95,000   

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,513 3,367 4,500 33.33 % 6,000   

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,330,500 8,831,800 9,151,000 -5.5 % 8,647,600   

    เบี้ยยังชีพความพิการ 2,186,400 2,144,000 2,170,000 10.03 % 2,387,600   

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000   

    เงินสำรองจ่าย 107,387.21 573,459 412,945 -51.35 % 200,903   

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน               

      
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

0 0 0 100 % 414,182 
  

      
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 

120,000 150,000 150,000 0 % 150,000 
  

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

180,289 198,732 391,670 -100 % 0 
  

    เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 288,200 0 0 0 % 0   

    เงินช่วยพิเศษ 82,440 0 0 0 % 0   

รวมงบกลาง 11,399,577.21 11,994,449 12,357,115     11,919,285   

รวมงบกลาง 11,399,577.21 11,994,449 12,357,115     11,919,285   

รวมงบกลาง 11,399,577.21 11,994,449 12,357,115     11,919,285   

รวมแผนงานงบกลาง 11,399,577.21 11,994,449 12,357,115     11,919,285   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป               

งานบริหารทั่วไป               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               



    
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

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

    
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง
นายก 

42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 
  

    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120   

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

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

  

    
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,797,120 1,713,600 2,065,000 -12.83 % 1,800,000 

  

    ค่าตอบแทนอื่น 86,400 86,400 86,400 -100 % 0   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,568,240 2,484,720 2,836,120     2,484,720   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

2,437,339 2,470,304 2,920,000 7.88 % 3,150,000 
  

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 84,000 
  

    เงินประจำตำแหน่ง 210,000 210,000 210,000 0 % 210,000   

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 392,280 403,800 423,000 2.36 % 433,000   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 41,820 35,460 32,400 -29.01 % 23,000   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,081,439 3,119,564 3,585,400     3,900,000   

รวมงบบุคลากร 5,649,679 5,604,284 6,421,520     6,384,720   

  งบดำเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,500 17,100 380,000 5.26 % 400,000 
  

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0 0 5,000 -100 % 0 
  

    ค่าเช่าบ้าน 161,500 179,000 180,000 0 % 180,000   

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 15,000 

  

รวมค่าตอบแทน 186,920 200,816.75 580,000     595,000   

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ               



      ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 50,000 -60 % 20,000   

      ค่าจ้างเหมาบริการ 214,664 228,508 268,870 -10.74 % 240,000   

      ค่าติดต้ังไฟฟ้า 0 30,000 0 0 % 0   

      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 37,000 21,500 50,000 -100 % 0   

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 21,450 5,175 68,000 0 % 68,000   

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

26,704 21,132 25,000 60 % 40,000 
  

      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 200,000 150 % 500,000   

      
ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 

2,400 4,200 5,000 -100 % 0 
  

      ค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 50,000   

      

โครงการฝึกอบรม และศึกษาดู
งานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

0 257,400 0 0 % 0 

  

      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  และผู้นำชุมชน 
หน่วยงาน องค์กรในพื้นท่ี 

0 0 281,130 6.71 % 300,000 

  

      
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการบริหารกิจการ
ประปา 

30,000 0 0 0 % 0 

  

      
โครงการวัยรุ่นมีรักปลอดภัยอย่า
ไว้ใจเอดส์ 

28,400 0 0 0 % 0 
  

      

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
อบต.  พนักงานส่วนตำบล  
ลูกจ้าง  พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

23,600 0 150,000 0 % 150,000 

  

      
โครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากระราชดำริสำเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

13,800 19,274 0 0 % 0 

  



ราชกุมารี(อพ.สธ.)ในการ
ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

      

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.)ในการ
ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

0 0 50,000 0 % 50,000 

  

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 78,555.21 109,297.43 115,000 -56.52 % 50,000   

รวมค่าใช้สอย 476,573.21 696,486.43 1,263,000     1,468,000   

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุสำนักงาน 0 0 0 100 % 10,000   

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,000 64,900 20,000 250 % 70,000   

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 135,530 129,250 110,000 36.36 % 150,000   

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 -100 % 0   

    วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 5,000   

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 10,000   

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 68,400 79,800 130,000 -46.15 % 70,000   

รวมค่าวัสดุ 217,930 273,950 280,000     315,000   

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าไฟฟ้า 176,361.43 178,290.25 200,000 0 % 200,000   

    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 7,260 6,286 10,000 0 % 10,000   

    ค่าบริการโทรศัพท์ 11,299.2 10,933.26 20,000 -40 % 12,000   

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

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 22,408 23,408 90,000 -77.78 % 20,000   

    
ค่าเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมท่ี
เกี่ยวข้อง 

0 0 0 100 % 10,000 
  

รวมค่าสาธารณูปโภค 227,328.63 218,917.51 340,000     262,000   

รวมงบดำเนินงาน 1,108,751.84 1,390,170.69 2,463,000     2,640,000   

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์สำนักงาน               

      
ค่าจัดซ้ือกระดานไวท์บอร์ดแบบ 
2 หน้า  จำนวน 5 ตัว 

20,000 0 0 0 % 0 
  

      
ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 
ตัว 

0 0 8,000 -100 % 0 
  

      
ค่าจัดซ้ือเก้าอี้สำนักงาน  จำนวน 
1 ตัว 

0 0 4,000 0 % 4,000 
  



      
ค่าจัดซ้ือเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 
ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 

0 9,000 0 0 % 0 
  

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  แบบ
แขวน  ขนาด 36,000  บีทียู 
พร้อมติดตั้ง จำนวน  6  เครื่อง 

0 0 0 100 % 276,600 

  

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  แบบ
ติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 
พร้อมติดตั้ง  จำนวน  1  เครื่อง 

0 0 0 100 % 22,600 

  

      
ค่าจัดซ้ือชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้นๆละ 
10 ช่อง  จำนวน 2 ชุด 

0 0 0 100 % 17,600 
  

      
ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 
2 บาน จำนวน 1 หลัง 

0 4,500 0 0 % 0 
  

      
ค่าจัดซ้ือเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง 
ขนาด 5x12x2.5 เมตร จำนวน 2 
หลัง 

0 66,000 0 0 % 0 

  

      
ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุมหน้า TOP 
ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x74 
ซม.  จำนวน  2  ตัว 

0 0 0 100 % 10,000 

  

      
ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุมหน้า TOP 
ขนาดไม่น้อยกว่า 150x60x74 
ซม. จำนวน  7  ตัว 

0 0 0 100 % 38,500 

  

      
ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุมหน้า TOP 
ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x74 
ซม. โครงขาเหล็ก  จำนวน  6 ตัว 

0 0 0 100 % 36,000 

  

      
ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับขาวเงาขา
โครเมี่ยม  จำนวน  10  ตัว 

0 0 0 100 % 44,500 
  

      
ค่าจัดซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
และค่าติดตั้ง 

0 0 0 100 % 50,000 
  

      
ค่าจัดซ้ือพัดลมตั้งพื้น  ขนาด 16 
น้ิว  จำนวน 4  เครื่อง 

7,200 0 0 0 % 0 
  

      

ซุ้มเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 
10  ขนาดความสูงจากฐานไม่
น้อยกว่า 5.60 เมตร ขนาดความ
กว้างของฐานไม่น้อยกว่า 3.50 
เมตร จำนวน 1 ซุ้ม 

99,000 0 0 0 % 0 

  

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      
ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 
120 cc จำนวน 1 คัน 

0 0 54,700 -100 % 0 
  

    ครุภัณฑ์การเกษตร               



      
ค่าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์
ดีเซล ขนาด 8 น้ิว แบบเทรลเลอร์
ลากจูง จำนวน  1  เครื่อง 

0 0 0 100 % 500,000 

  

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               

      
ค่าจัดซ้ือตู้ลำโพงขยายเสียงพร้อม
ไมค์ลอยคู่  จำนวน 1 ชุด 

0 0 7,500 -100 % 0 
  

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

      
ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 24 ล้าน
พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง 

0 18,000 0 0 % 0 

  

      
ค่าจัดซ้ือระบบเสียงตามสาย
พร้อมติดตั้ง 

0 0 500,000 0 % 500,000 
  

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

      
ค่าจัดซ้ือตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต  
จำนวน  1  ตัว  

15,000 0 0 0 % 0 
  

      ค่าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 29,500 0 0 0 % 0   

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์               

      
ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์เพื่องาน
ประมวล แบบท่ี 1 จำนวน 1 
เครื่อง 

0 0 22,000 -100 % 0 

  

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี จำนวน 1 ชุด 

0 15,000 0 0 % 0 

  

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED  ขาวดำ  จำนวน  1  เครื่อง 

0 0 0 100 % 2,600 
  

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network จำนวน 1 
ชุด 

0 0 27,000 -100 % 0 

  

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 

0 2,500 0 0 % 0 
  

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               

      
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

0 27,200 52,000 15.38 % 60,000 
  

รวมค่าครุภัณฑ์ 170,700 142,200 675,200     1,562,400   

รวมงบลงทุน 170,700 142,200 675,200     1,562,400   

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               



      

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  
อำเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา 

0 0 11,000 0 % 11,000 

  

      

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  
อำเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

0 11,000 0 0 % 0 

  

      

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  
อำเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

11,000 0 0 0 % 0 

  

รวมเงินอุดหนุน 11,000 11,000 11,000     11,000   

รวมงบเงินอุดหนุน 11,000 11,000 11,000     11,000   

รวมงานบริหารทั่วไป 6,940,130.84 7,147,654.69 9,570,720     10,598,120   

งานวางแผนสถิติและวิชาการ               

  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
  

      
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึง
พอใจของประชาชน 

0 0 20,000 0 % 20,000 
  

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000     20,000   

รวมงบดำเนินงาน 0 0 20,000     20,000   

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 20,000     20,000 
  

งานบริหารงานคลัง               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

1,627,680 1,720,500 1,484,700 0.43 % 1,491,120 
  

    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000   

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 463,440 475,800 497,900 2.07 % 508,200   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000   



รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,145,120 2,250,300 2,036,600     2,053,320   

รวมงบบุคลากร 2,145,120 2,250,300 2,036,600     2,053,320   

  งบดำเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 195,000 2.56 % 200,000 
  

    ค่าเช่าบ้าน 37,000 38,400 40,000 0 % 40,000   

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 5,000 

  

รวมค่าตอบแทน 61,250 63,100 265,000     245,000   

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ               

      ค่าจ้างเหมาบริการ 1,400 0 20,000 -50 % 10,000   

      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 62,000 36,300 50,000 -100 % 0   

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

10,302 14,530 40,000 0 % 40,000 
  

      ค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 50,000   

      
โครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

0 0 50,000 0 % 50,000 
  

      

โครงการจัดทำแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลละลมใหม่
พัฒนา 

0 8,988 0 0 % 0 

  

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 25,000 21,350 20,000 100 % 40,000   

รวมค่าใช้สอย 98,702 81,168 180,000     190,000   

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุสำนักงาน 119,974 176,159.65 220,000 36.36 % 300,000   

    วัสดุงานบ้านงานครัว 35,443 56,412 50,000 20 % 60,000   

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 79,950 97,130 100,000 50 % 150,000   

รวมค่าวัสดุ 235,367 329,701.65 370,000     510,000   

รวมงบดำเนินงาน 395,319 473,969.65 815,000     945,000   

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               



    ครุภัณฑ์สำนักงาน               

      
-  ค่าจัดซ้ือเก้าอี้สำนักงาน  
จำนวน  5  ตัว 

17,500 0 19,100 -100 % 0 
  

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน  จำนวน 1 เครื่อง 

0 0 9,200 -100 % 0 
  

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์               

      
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  สำหรับ
ประมวลผล  แบบท่ี  2  
(Network)  จำนวน  1  เครื่อง 

29,900 0 0 0 % 0 

  

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ ์ 
Multifunction  เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำ   จำนวน  1  เครื่อง 

0 0 0 100 % 10,000 

  

รวมค่าครุภัณฑ์ 47,400 0 28,300     10,000   

รวมงบลงทุน 47,400 0 28,300     10,000   

รวมงานบริหารงานคลัง 2,587,839 2,724,269.65 2,879,900     3,008,320   

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,527,969.84 9,871,924.34 12,470,620     13,626,440   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

            
  

  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
  

      
โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

0 0 150,000 -100 % 0 

  

      
โครงการรณรงค์และป้องกัน
อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

5,700 6,000 10,000 -100 % 0 

  

      
โครงการรณรงค์และป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

5,770 0 10,000 -100 % 0 

  

รวมค่าใช้สอย 11,470 6,000 170,000     0   

รวมงบดำเนินงาน 11,470 6,000 170,000     0   

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

11,470 6,000 170,000     0 
  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               



  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
  

      

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลละลมใหม่
พัฒนา 

0 0 0 100 % 100,000 

  

      
โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

0 0 0 100 % 150,000 

  

      
โครงการรณรงค์และป้องกัน
อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

0 0 0 100 % 10,000 

  

      
โครงการรณรงค์และป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

0 0 0 100 % 10,000 

  

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     270,000   

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     270,000   

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               

      
ไฟสัญญาณจราจรพร้อมขาต้ังจุด
ตรวจชนิดมีล้อเข็น จำนวน 2 ชุด 
ชุดละ  16,300  บาท 

0 32,600 0 0 % 0 

  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 32,600 0     0   

รวมงบลงทุน 0 32,600 0     0   

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 32,600 0     270,000   

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 11,470 38,600 170,000     270,000   

แผนงานการศึกษา               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

968,280 930,701 1,088,600 13.29 % 1,233,300 
  

    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000   

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000 324,000 0 % 324,000   



    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,370,280 1,332,701 1,490,600     1,635,300   

รวมงบบุคลากร 1,370,280 1,332,701 1,490,600     1,635,300   

  งบดำเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 134,900 3.78 % 140,000 
  

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0 0 2,000 -100 % 0 
  

    ค่าเช่าบ้าน 35,000 51,900 55,000 -36.36 % 35,000   

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 15,000 

  

รวมค่าตอบแทน 44,515 55,472.25 206,900     190,000   

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ               

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 500 10,000 0 % 10,000   

      ค่าติดต้ังไฟฟ้า 0 20,000 15,000 -100 % 0   

      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 11,700 14,300 30,000 -100 % 0   

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 2,000 0 % 2,000   

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

3,150 11,000 25,000 20 % 30,000 
  

      ค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 40,000   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 50,000   

รวมค่าใช้สอย 14,850 45,800 82,000     132,000   

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุสำนักงาน 29,984 29,941 45,000 11.11 % 50,000   

    วัสดุงานบ้านงานครัว 19,450 19,948 40,000 0 % 40,000   

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200 0 0 0 % 0   

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,650 54,800 65,000 -23.08 % 50,000   

รวมค่าวัสดุ 88,284 104,689 150,000     140,000   

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าไฟฟ้า 23,281.1 24,418.88 50,000 20 % 60,000   



    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 2,142 1,626 5,000 0 % 5,000   

    ค่าบริการโทรศัพท์ 5,136 5,136 8,000 0 % 8,000   

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,408 15,408 20,000 0 % 20,000   

รวมค่าสาธารณูปโภค 45,967.1 46,588.88 83,000     93,000   

รวมงบดำเนินงาน 193,616.1 252,550.13 521,900     555,000   

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์สำนักงาน               

      ค่าเครื่องปรับอากาศ  0 114,000 0 0 % 0   

      
ค่าจัดซ้ือเก้าอี้สำนักงาน  จำนวน  
1  ตัว 

0 0 0 100 % 2,500 
  

      
ค่าจัดซ้ือชั้นวางของขนาด  10 
ช่อง  จำนวน  3  ตู้ 

0 0 0 100 % 16,500 
  

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

      

ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์แอลอีดี (LED 
TV) แบบ SMART TV  ขนาด 40 
น้ิว            
จำนวน 2 เครื่อง 

0 0 0 100 % 17,800 

  

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์               

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1  
จำนวน 1 เครื่อง 

0 0 0 100 % 10,000 

  

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง 

0 0 2,600 -100 % 0 
  

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               

      
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

0 6,000 80,000 0 % 80,000 
  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 120,000 82,600     126,800   

รวมงบลงทุน 0 120,000 82,600     126,800   

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ               

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,613,000 1,235,180 1,584,000 -1.1 % 1,566,600   

รวมเงินอุดหนุน 1,613,000 1,235,180 1,584,000     1,566,600   

รวมงบเงินอุดหนุน 1,613,000 1,235,180 1,584,000     1,566,600   

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,176,896.1 2,940,431.13 3,679,100     3,883,700   

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               



  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
  

      
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล 

15,000 9,970 10,000 0 % 10,000 
  

      โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 6,525 5,725 10,000 0 % 10,000   

      

โครงการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ศิลปะและปัจฉิมนิเทศ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลละลมใหม่
พัฒนา 

7,800 0 10,000 0 % 10,000 

  

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กประจำปี 

7,245 6,700 10,000 0 % 10,000 
  

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

621,260 607,840 574,500 5.5 % 606,100 
  

      โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว 0 0 10,000 0 % 10,000   

      
โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว 
(วันแม่แห่งชาติ) 

10,000 5,021 0 0 % 0 
  

      
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2,531 1,763 3,000 0 % 3,000 
  

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 17,750 13,875 40,000 -100 % 0   

รวมค่าใช้สอย 688,111 650,894 667,500     659,100   

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 860,375   

    ค่าอาหารเสริม (นม) 657,134.58 665,546.32 906,500 -100 % 0   

รวมค่าวัสดุ 657,134.58 665,546.32 906,500     860,375   

รวมงบดำเนินงาน 1,345,245.58 1,316,440.32 1,574,000     1,519,475   

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์               

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,600 0 0 0 % 0   

      
จัดซ้ือคอมพิวเตอร์  จำนวน  1 
เครื่อง 

0 17,000 0 0 % 0 
  

      
จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์  จำนวน  1  
เครื่อง 

0 15,000 0 0 % 0 
  

      
จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟ  จำนวน  1  
เครื่อง 

0 2,500 0 0 % 0 
  



รวมค่าครุภัณฑ์ 2,600 34,500 0     0   

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ               

      

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
ห้องน้ำภายในอาคาร  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ละลมใหม่พัฒนา 

0 33,000 0 0 % 0 

  

      งานอาคาร 92,000 0 0 0 % 0   

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 92,000 33,000 0     0   

รวมงบลงทุน 94,600 67,500 0     0   

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,439,845.58 1,383,940.32 1,574,000     1,519,475   

รวมแผนงานการศึกษา 4,616,741.68 4,324,371.45 5,253,100     5,403,175   

แผนงานสาธารณสุข               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 4,165 8,099.28 % 341,500 
  

    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000   

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 120,000 120,000 166,165     503,500   

รวมงบบุคลากร 120,000 120,000 166,165     503,500   

  งบดำเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 40,000 -75 % 10,000 
  

รวมค่าตอบแทน 0 0 40,000     10,000   

รวมงบดำเนินงาน 0 0 40,000     10,000   

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 120,000 120,000 206,165     513,500   

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               

  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ               

      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 10,000 -100 % 0   



      
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย 

6,900 6,573 13,800 0 % 13,800 

  

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0 0 5,000 0 % 5,000 
  

      ค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000   

      
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

0 57,975 60,000 0 % 60,000 
  

      
โครงการบริหารจัดการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

0 0 20,000 0 % 20,000 
  

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

0 28,400 20,000 0 % 20,000 
  

      
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

46,000 55,100 0 0 % 0 
  

      
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดในสัตว์ 

0 0 0 100 % 30,000 
  

      
โครงการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ 

0 0 100,000 0 % 100,000 
  

      
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
แกนนำสุขภาพและเครือข่าย
สุขภาพ 

0 0 300,000 -100 % 0 

  

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 2,900 20,000 0 % 20,000   

รวมค่าใช้สอย 52,900 150,948 548,800     278,800   

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 20,000   

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,650 11,700 13,000 53.85 % 20,000   

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 69,000 0 27,000 -25.93 % 20,000   

รวมค่าวัสดุ 73,650 11,700 40,000     60,000   

รวมงบดำเนินงาน 126,550 162,648 588,800     338,800   

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์การเกษตร               

      
จัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน 
จำนวน 1 เครื่อง 

0 59,000 0 0 % 0 
  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 59,000 0     0   

รวมงบลงทุน 0 59,000 0     0   



  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน               

      

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน
ตามแนวทางพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  เพื่อสนับสนุนให้
ชุมชน/หมู่บ้าน  จำนวน  12  
หมู่บ้าน 

240,000 240,000 240,000 0 % 240,000 

  

รวมเงินอุดหนุน 240,000 240,000 240,000     240,000   

รวมงบเงินอุดหนุน 240,000 240,000 240,000     240,000   

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 366,550 461,648 828,800     578,800   

รวมแผนงานสาธารณสุข 486,550 581,648 1,034,965     1,092,300   

แผนงานสังคมสงเคราะห์               

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               

  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
  

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของกลุ่ม/องค์กรผู้สูงอายุ 

0 0 30,000 -100 % 0 
  

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000     0   

รวมงบดำเนินงาน 0 0 30,000     0   

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 30,000     0   

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 30,000     0   

แผนงานเคหะและชุมชน               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

859,800 907,320 968,000 -100 % 0 
  

    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0   

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 244,200 249,720 367,000 -100 % 0   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 35,220 29,700 38,000 -100 % 0   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,181,220 1,228,740 1,415,000     0   

รวมงบบุคลากร 1,181,220 1,228,740 1,415,000     0   

  งบดำเนินงาน               



  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

167,050 288,300 240,000 -100 % 0 
  

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0 0 5,000 -100 % 0 
  

    ค่าเช่าบ้าน 52,000 60,000 60,000 -100 % 0   

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,756.75 10,000 -100 % 0   

รวมค่าตอบแทน 219,050 351,056.75 315,000     0   

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ               

      ค่าจ้างเหมาบริการ 500 9,000 50,000 -100 % 0   

      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 11,400 5,100 20,000 -100 % 0   

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0 0 20,000 -100 % 0 
  

      ค่าใช้จ่ายในการรังวัดท่ีดิน 0 6,640 50,000 -100 % 0   

      

-ค่าใช้จ่ายในการรังวัดท่ีดิน  
จำนวน  50,000  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมในการรังวัด
ตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารธ
ประโยชน์  (กองช่าง) 

55,730 0 0 0 % 0 

  

      โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 0 11,910 60,000 0 % 60,000   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 13,615 15,880 20,000 -100 % 0   

รวมค่าใช้สอย 81,245 48,530 220,000     60,000   

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 48,353.3 106,412.25 100,000 -100 % 0   

    วัสดุก่อสร้าง 50,000 107,285 80,000 -100 % 0   

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000 900 7,000 -100 % 0 
  

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,950 22,500 40,000 -100 % 0   

รวมค่าวัสดุ 126,303.3 237,097.25 227,000     0   

รวมงบดำเนินงาน 426,598.3 636,684 762,000     60,000   

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องตบดิน  จำนวน  1  
เครื่อง 

0 21,000 0 0 % 0 
  



    ครุภัณฑ์สำรวจ               

      
ค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟ ขนาด 4 เมตร 
จำนวน 1 อัน 

2,500 0 0 0 % 0 
  

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์               

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  
สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 
1 เครื่อง 

0 0 22,000 -100 % 0 

  

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,500 21,000 22,000     0   

รวมงบลงทุน 2,500 21,000 22,000     0   

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ               

      อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 196,025.66 197,950.64 200,000 -100 % 0   

รวมเงินอุดหนุน 196,025.66 197,950.64 200,000     0   

รวมงบเงินอุดหนุน 196,025.66 197,950.64 200,000     0   

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,806,343.96 2,084,374.64 2,399,000     60,000   

งานไฟฟ้าและประปา               

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ               

      อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 100 % 200,000   

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     200,000   

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     200,000   

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 0     200,000   

งานสวนสาธารณะ               

  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
  

      โครงการปรับภูมิทัศน์ลำละลม 0 100,000 0 0 % 0   

รวมค่าใช้สอย 0 100,000 0     0   

รวมงบดำเนินงาน 0 100,000 0     0   

รวมงานสวนสาธารณะ 0 100,000 0     0   

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,806,343.96 2,184,374.64 2,399,000     260,000   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               



  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
  

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

29,900 29,900 30,000 0 % 30,000 
  

      โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 0 0 0 100 % 30,000   

      
โครงการพัฒนาอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 28,850 30,000 -100 % 0 
  

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

18,300 0 120,000 -100 % 0 
  

      
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

14,300 0 0 100 % 30,000 
  

      
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของบทบาทสตรี 

0 28,400 0 0 % 0 
  

      
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ 

0 0 0 100 % 150,000 
  

รวมค่าใช้สอย 62,500 87,150 180,000     240,000   

รวมงบดำเนินงาน 62,500 87,150 180,000     240,000   

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 62,500 87,150 180,000     240,000   

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 62,500 87,150 180,000     240,000   

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ               

งานกีฬาและนันทนาการ               

  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
  

      
โครงการแข่งขันกีฬาตำบล
ประจำปี 

0 0 150,000 0 % 150,000 
  

      
โครงการแข่งขันกีฬาตำบล
ประจำปี 2562 

115,769 0 0 0 % 0 
  

      
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล
ประจำปี  

0 144,316 0 0 % 0 
  

รวมค่าใช้สอย 115,769 144,316 150,000     150,000   

รวมงบดำเนินงาน 115,769 144,316 150,000     150,000   

  งบลงทุน               

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               



      
โครงการซ้ือเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้ง 

0 400,000 0 0 % 0 
  

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 400,000 0     0   

รวมงบลงทุน 0 400,000 0     0   

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 115,769 544,316 150,000     150,000   

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               

  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
  

      
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงาน
สมโภชฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี
อำเภอโชคชัย 

8,250 8,450 10,000 0 % 10,000 

  

      
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขัน
เรือยาวประจำปี 

0 198,892.7 200,000 0 % 200,000 
  

รวมค่าใช้สอย 8,250 207,342.7 210,000     210,000   

รวมงบดำเนินงาน 8,250 207,342.7 210,000     210,000   

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 8,250 207,342.7 210,000     210,000   

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

124,019 751,658.7 360,000     360,000 
  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

            
  

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 1,037,280 
  

    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000   

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 370,320   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 30,000   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     1,479,600   

รวมงบบุคลากร 0 0 0     1,479,600   

  งบดำเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 240,000 
  

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 60,000   



    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 10,000 

  

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     310,000   

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ               

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 50,000   

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0 0 0 100 % 20,000 
  

      ค่าใช้จ่ายในการรังวัดท่ีดิน 0 0 0 100 % 50,000   

      ค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 20,000   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 20,000   

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     160,000   

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 150,000   

    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 100,000   

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 7,000   

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 40,000   

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     297,000   

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     767,000   

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์สำนักงาน               

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  แบบ
ติดผนัง (ระบบ Inverter)  ขนาด 
18,000  บีทียู  จำนวน 1 เครื่อง 

0 0 0 100 % 29,600 

  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     29,600   

รวมงบลงทุน 0 0 0     29,600   

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

0 0 0     2,276,200 
  

งานก่อสร้าง               

  งบลงทุน               

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               



    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายคลองประดู่ หมู่ท่ี 
๔ 

0 0 0 100 % 471,300 

  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี ๑๒ บ้านโคก
พลวง ซอยบ้านนางแวว 

0 0 0 100 % 1,685,200 

  

      
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่
ท่ี ๒ สายหนองเพชร - ทต.แหลม
ทอง 

0 0 0 100 % 1,332,000 

  

      
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ
สระโคกหนองอีแหวน หมู่ท่ี ๑๑ 
บ้านหนองผักหวาน 

0 0 0 100 % 58,000 

  

      
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเอนกประสงค์  หมู่ท่ี 1  

0 318,000 0 0 % 0 
  

      
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเอนกประสงค์  หมู่ท่ี 3  

0 245,000 0 0 % 0 
  

      
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 
บ้านละลม 

0 0 51,100 -100 % 0 

  

      
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 8  

0 0 126,800 -100 % 0 
  

      
โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

129,000 0 0 0 % 0 

  

      
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม  
หมู่ท่ี 11  

0 464,000 0 0 % 0 
  

      
โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองชลประทาน  หมู่ท่ี ๖  บ้าน
กุดจอกน้อย 

0 0 0 100 % 581,000 

  

      
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว 
หมู่ท่ี 10 

0 0 128,900 -100 % 0 
  

      

โครงการปรับปรุงอาคาร
หอประชุม  องค์การบริหารส่วน
ตำบลละลมใหม่พัฒนา หมู่ท่ี 3 
บ้านละลม  

0 434,000 0 0 % 0 

  

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ้านนางสมศรี หมู่ท่ี 1 

47,800 0 0 0 % 0 
  



      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
นายมา-บ้านนายสามัคคี หมู่ท่ี 2 

189,500 0 0 0 % 0 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
นายสมหมาย หมู่ท่ี 1 

32,300 0 0 0 % 0 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบ
สระสาธารณะประโยชน์และ
แปลงผัก หมู่ท่ี 1 

214,400 0 0 0 % 0 

  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
คลองยาง-คุ้มโกรกกัดลิ้น หมู่ท่ี 9 

326,500 0 0 0 % 0 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 
12 ซอยบ้านนางโปร่ง 

93,000 0 0 0 % 0 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 
12 ซอยบ้านนางวิไล 

95,000 0 0 0 % 0 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 
2 บ้านนายธำรงศักดิ์-บ้านนาย
ประคอง 

88,200 0 0 0 % 0 

  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 
5 (ภายในวัด) 

400,900 0 0 0 % 0 
  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  รอบสระกุดจอกใหญ่ 
หมู่ท่ี 7 

0 0 497,900 -100 % 0 

  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 ซอยบ้าน
นายกอบช้ย 

0 0 50,000 -100 % 0 

  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 ซอยบ้านนาย
ผัน  ผัดกระโทก 

0 0 67,800 -100 % 0 

  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 ซอยบ้านนาง
นิภาวรรณ 

0 0 116,200 -100 % 0 

  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 ซอยบ้านนา
นายชั้น 

0 0 498,700 -100 % 0 

  

      
โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณลำละ
ลม  หมู่ท่ี  1 

0 498,000 0 0 % 0 
  

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 
หน้าโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 

0 0 206,600 -100 % 0 

  

      
โครงการปรับปรุงถนน  ซอยบ้าน
นายวิเชียร  หมู่ท่ี  7 

0 329,800 0 0 % 0 
  



      
โครงการปรับปรุงถนน  หมู่ท่ี 11 
ซอยบ้านนายสำเริง 

0 0 498,100 -100 % 0 
  

      
โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ท่ี 
2 (รพ.สต.-คลองชลประทาน) 

262,000 0 0 0 % 0 
  

      
โครงการปรับปรุงถนน หมู่ท่ี 11 
บ้านหนองผักหวาน ซอยบ้านนาย
สอง 

0 0 90,000 -100 % 0 

  

      
โครงการปรับปรุงถนน หมู่ท่ี 2 
ซอยโคกสูง  

0 318,400 0 0 % 0 
  

      
โครงการปรับปรุงถนนสาย
กลางบ้าน หมู่ท่ี 6 

275,000 0 0 0 % 0 
  

      
โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก 
(หนองกก-กุดจอกน้อย) 

0 0 1,345,000 -100 % 0 
  

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ท่ี 
10 ซอยบ้านนายเจือ 

0 0 498,600 -100 % 0 
  

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ท่ี 
10 สายนอก 

462,000 0 0 0 % 0 
  

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ท่ี 
2 สายบ้านนางพัฒนา 

465,000 0 0 0 % 0 
  

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

      
โครงการปรับปรุงทางขึ้นติดลำละ
ลม ซอยบ้านยายคูณ และบ้าน
นายนฤนาท  หมู่ท่ี ๑ บ้านละลม 

0 0 0 100 % 134,200 

  

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 

            

  

      

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้เอกชน  นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึง
สิ่งก่อสร้าง 

0 40,000 0 0 % 0 

  

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,080,600 2,647,200 4,175,700     4,261,700 
  

รวมงบลงทุน 3,080,600 2,647,200 4,175,700     4,261,700   

รวมงานก่อสร้าง 3,080,600 2,647,200 4,175,700     4,261,700   

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,080,600 2,647,200 4,175,700     6,537,900   

รวมทุกแผนงาน 31,115,771.69 32,481,376.13 38,430,500     39,709,100   
 

 
 

                 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,709,100 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 11,919,285 บาท 
  งบกลาง รวม 11,919,285 บาท 
   งบกลาง รวม 11,919,285 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 95,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง 
ทุกคน   (สำนักปลัด)      

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 6,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2  
ของค่าจ้างท้ังปี (สำนักปลัด)      

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,647,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 149 ลำดับที่ 2) (สำนักปลัด)      

      

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 2,387,600 บาท 

      

 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-

2565 หน้า 149 ลำดับที่ 3) (สำนักปลัด)      
      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 18,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แสดงตนและแจ้งความจำนง
ขอรับความช่วยเหลือ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 149 
ลำดับที่ 1) (สำนักปลัด)   
   

      

   เงินสำรองจ่าย จำนวน 200,903 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณี
จำเป็น เช่น  อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง เป็นต้น (สำนักปลัด)      

      



   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 414,182 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)  (สำนักปลัด)      

      

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล
ละลมใหม่พัฒนา (กองสาธารณสุขฯ)      

      

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 10,598,120 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,384,720 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 514,080 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักปลัด) 
     

      

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (สำนักปลัด)      

      

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักปลัด)      

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

จำนวน 86,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ 
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักปลัด)      

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1,800,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา อบต./รองประธานสภา อบต./
สมาชิกสภา อบต./เลขานุการสภา อบต. (สำนักปลัด)  
 
     

      



   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,900,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี/เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีของสำนัก
ปลัด (สำนักปลัด)      

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 84,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล  (สำนักปลัด) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 210,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่งให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) และหัวหน้าสำนักปลัด   
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (สำนักปลัด)      

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 433,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัด (สำนักปลัด)      

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 23,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัด (สำนักปลัด)      

      

  งบดำเนินงาน รวม 2,640,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 595,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 400,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไปของสำนักปลัด / เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไปให้อปพร. และ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น (สำนักปลัด)     

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อให้แก่ข้าราชการของสำนักปลัดที่ได้รับสิทธิ
การเบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ (สำนักปลัด) 
      

      



   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง
การศึกษา สำหรับบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำของสำนัก
ปลัดที่ได้รับสิทธิ (สำนักปลัด)      

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,468,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพ ค่าจัดทำ
เอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ (สำนักปลัด)      

      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 240,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้าง
เหมาทำความสะอาด ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเข้าปกหนังสือ ค่าตักสิ่งปฏิกูล เป็น
ต้น   (สำนักปลัด)      

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 68,000 บาท 

      

  

    - ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) จำนวน 8,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารว่าง ค่าของที่ระลึก เป็นต้น  (สำนักปลัด) 
    -โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จำนวน 20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าเวท ีค่าเครื่อง
เสียง ค่าจัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และค่าใช้จ่าย อ่ืนๆที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 161  ลำดับที่ 2) (สำนักปลัด) 
 

      



    -โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเวท ี 
ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดกิจกรรม  ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจำเป็น (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 161 ลำดับที่ 3) (สำนักปลัด) 
    -โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ  
จำนวน 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวงฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าจัด
กิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 161 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของสำนักปลัด  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น  (สำนักปลัด)      

      

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 500,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  เช่น  ค่าใช้จ่ายประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ ค่าใช้จ่ายประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่
เลือกตั้ง  เช่น ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ/ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องในการจัดการเลือกตั้ง  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 162 ลำดับที่ 4)  (สำนักปลัด)  
 
 
 
     

      



    ค่าลงทะเบียน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลส่ง
เข้าฝึกอบรมประชุม สัมมนาของสำนักปลัด  (สำนักปลัด) 

      

    

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  และผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรในพ้ืนที่ 

จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ 
ค่าท่ีพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า 155  ลำดับที ่8)  (สำนักปลัด)      

      

    
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  
พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา
รถ ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที ่ค่าที่พัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าของสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565  หน้า 156 
ลำดับที่ 10)  (สำนักปลัด)      

      

    

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ในการดำเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุ 
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าป้าย  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 151 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)      

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สำนักปลัด)    
 
   

      



   ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพานพุ่ม/พวงมาลา/พวงมาลัย และน้ำดื่มสำหรับบริการ
ประชาชนในสำนักงาน เป็นต้น (สำนักปลัด)    

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอรี่ ยาง เพลา ยาง
นอก ยางใน ตลับลูกปีน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู หม้อน้ำรถยนต์ กระจก 
กันชน เบาะ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง เป็นต้น (สำนักปลัด)      

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ
ยานพาหนะและขนส่งตลอดจนเครื่องจักรกลต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซิน จาระบี  น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น (สำนักปลัด)      

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เคียว จอบ เสียม มีด  ปุ๋ย  ยาป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พืชและสัตว์  เป็นต้น (สำนักปลัด) 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ขาตั้งกล้อง  กล่องและระวิงใส่
ฟิล์มภาพยนตร์  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิลม์ เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึก เสียงหรือภาพ เป็นต้น  (สำนักปลัด) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น วัสดุอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกเครื่องพิมพ์  แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง  เมมโมรี่ชิป สายเคเบิล 
เป็นต้น (สำนักปลัด)      

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 262,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารที่ทำการ อาคารหรือโรงเรือนอ่ืนหรือ
ไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  (สำนักปลัด)      

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารที่ทำการ อาคารหรือโรงเรือนอ่ืนซึ่ง
เป็นทรัพย์สินและอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และ

      



หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช่จ่ายที่เกิด
เกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักปลัด)      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดเก่ียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าบำรุงรักษา
สาย เป็นต้น (สำนักปลัด)      

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบไปรษณีย์ เช่น ค่า
ดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าจัดส่งเอกสาร พัสดุ
ภัณฑ์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เป็นต้น (สำนักปลัด)      

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม  เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดเก่ียวกับการใช้บริการและค่าต่อสัญญาณจีพี
เอส (1 ครั้งต่อปี)  (สำนักปลัด)      

      

   ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้อง (CLOUD,HOSTING) (สำนักปลัด) 

      

  งบลงทุน รวม 1,562,400 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,562,400 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน 1 ตัว จำนวน 4,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  
ขนาด 63Wx74Dx98H  จำนวน 1 ตัว  
รายละเอียดตามท่ีอบต.กำหนด  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2/2564 หน้า 25 ลำดับที่ 2) (สำนักปลัด) 
 
  

      

    
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแขวน  ขนาด 36,000  บีทียู พร้อมติดตั้ง 
จำนวน  6  เครื่อง 

จำนวน 276,600 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู  
พร้อมติดตั้ง  จำนวน  6 เครื่องๆละ 46,100 บาท   (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2564 หน้า 28 ลำดับที่ 11) (สำนักปลัด) 

      

    
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง  
จำนวน  1  เครื่อง 

จำนวน 22,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทยีู   
พร้อมติดตั้ง  จำนวน  1 เครื่อง  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
สำนักงบประมาณ)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่2/2564 หน้า 28 ลำดับที ่12) (สำนักปลัด) 

      

    ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้นๆละ 10 ช่อง  จำนวน 2 ชุด จำนวน 17,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้นๆละ 10 ช่อง   
ขนาด W91.4xD30.5xH175.4 cm  จำนวน 2 ชุดๆละ 8,800 บาท   
รายละเอียดตามท่ีอบต.กำหนด  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2564 หน้า 25 ลำดับที่ 5) (สำนักปลัด) 

      

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้า TOP ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x74 ซม.   
จำนวน  2  ตัว 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้า TOP ไม้ปาติเกิ้ลบอร์ด ขนาดไม่น้อย
กว่า 120x60x74 ซม. จำนวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท รายละเอียดตามท่ี
อบต.กำหนด  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2/2564 หน้า 26 ลำดับที่ 8) (สำนักปลัด) 

      

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้า TOP ขนาดไม่น้อยกว่า 150x60x74 ซม.  
จำนวน  7  ตัว 

จำนวน 38,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้า TOP ไม้ปาติเกิ้ลบอร์ด ขนาดไม่น้อย
กว่า 150x60x74 ซม. จำนวน 7 ตัวๆละ 5,500 บาท  รายละเอียดตามที่
อบต.กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่2/2564 หน้า 26 ลำดับที ่7) (สำนักปลัด) 

      

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้า TOP ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x74 ซม. โครงขา
เหล็ก  จำนวน  6 ตัว 

จำนวน 36,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้า TOP ไม้ปาติเกิ้ลบอร์ด  
ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x74  ซม. โครงขาเหล็ก  จำนวน 6 ตัวๆ
ละ 6,000 บาท รายละเอียดตามท่ีอบต.กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2/2564) หน้า 26 ลำดับที ่6 (สำนักปลัด) 

      



    ค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาวเงาขาโครเมี่ยม  จำนวน  10  ตัว จำนวน 44,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาวเงา  ขาโครเมี่ยม  
ขนาด W75xD180xH75 ซม. จำนวน 10 ตัวๆละ 4,450 บาท รายละเอียด
ตามท่ีอบต.กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่2/2564 หน้า 25 ลำดับที ่3) (สำนักปลัด) 

      

    ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านหน้าต่างและประตูพร้อมอุปกรณ์และค่า
ติดต้ัง สำหรับหอประชุมอบต.ละลมใหม่พัฒนา รายละเอียดตามท่ีอบต.
กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2564  
หน้า 25 ลำดับที่ 4) (สำนักปลัด) 

      

   ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 8 นิ้ว แบบเทรลเลอร์ลากจูง 
จำนวน  1  เครื่อง 

จำนวน 500,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล  ขนาด 8 นิ้ว  
แบบเทรลเลอร์ลากจูง  จำนวน 1 เครื่อง  
-ประกอบบนเทรลเลอร์ลากจูง  พร้อมชุดสตาร์ทแบตเตอรี่ 
-ท่อและอุปกรณ์ประกอบเครื่องมาตรฐาน 
รายละเอียดตามท่ีอบต. กำหนด  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2564 หน้า 27 ลำดับที่ 9) (สำนักปลัด) 

      

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       
    ค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง จำนวน 500,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง  รายละเอียดตาม 
ที่อบต.กำหนด  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่2/2564 หน้า 27 ลำดับที ่10) (สำนักปลัด) 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวดำ  จำนวน  1  เครื่อง จำนวน 2,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวดำ  (18 หน้า/นาที)  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2564 หน้า 28 ลำดับที่ 13) 
(สำนักปลัด)  

      

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       



    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สำนักปลัด) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอำเภอ  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

จำนวน 11,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  อำเภอโชคชัย  จงัหวัด
นครราชสีมา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งอยู่ที่สำนักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 162 ลำดับที่ 5) (สำนักปลัด) 

      

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกให้ทำการสำรวจและ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 156 ลำดับที่ 11 (สำนักปลัด)      

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 3,008,320 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,053,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,053,320 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,491,120 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี/เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีของ 
กองคลัง  (กองคลัง)  
     

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่งให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
(กองคลัง)        

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 508,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของกองคลัง (กองคลัง)      

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง (กองคลัง)      

      

  งบดำเนินงาน รวม 945,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 245,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของกองคลัง  (กองคลัง)      

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อให้แก่ข้าราชการของกองคลัง  ที่ได้รับสิทธิ
การเบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ (กองคลัง)      

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง
การศึกษา สำหรับบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำของ 
กองคลัง ที่ได้รับสิทธิ (กองคลัง)      

      

   ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้าง
เหมาทำความสะอาด ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเข้าปกหนังสือ ค่าตักสิ่ง
ปฏิกูล  เป็นต้น (กองคลัง)      

      



   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างของกองคลัง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก เป็นต้น (กองคลัง)      

      

    ค่าลงทะเบียน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองคลัง (กองคลัง) 

      

    โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน   ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เช่น ค่าสำรวจ
ภาคสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง     
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 157 ลำดับที่ 14)  (กองคลัง)      

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองคลัง)      

      

   ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ ์สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสำนักงาน  เช่น กระดาษ  ปากกา แฟ้ม  ดินสอ  ยางลบ  น้ำยาลบ
คำผิด  ที่เย็บกระดาษ สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่างๆเป็นต้น  (กองคลัง)      

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ ์สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด 
แปรง เข่ง  ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้ว จานรอง ถาด มีด กระติกน้ำร้อน  กระติก
น้ำแข็ง  น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น (กองคลัง)      

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น  วัสดุ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ แผงเป็นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (keybord) เมาส์แผ่นกรองแสง เมมโมรี่ชิป สายเคเบิล เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เป็นต้น (กองคลัง)      

      

  งบลงทุน รวม 10,000 บาท 



   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ    
จำนวน  1  เครื่อง 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร ์หรือ LED  
ขาวดำ  จำนวน  1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2/2564 หน้า 29 ลำดับที่ 14) (กองคลัง) 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 270,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 270,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วน
ตำบลละลมใหม่พัฒนา 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย  ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2564 หน้า 20 ลำดับที่ 1) (สำนักปลัด) 

      

    โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าป้าย ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 หน้า 130  ลำดับที่ 1) (สำนักปลัด)      

      

    โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ในการจัดตั้งจุดตรวจและอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 130 ลำดับที่ 3) (สำนักปลัด)       

      



    โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ในการจัดตั้งจุดตรวจและอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 130 ลำดับที่ 3) (สำนักปลัด)   

      

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,883,700 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,635,300 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,635,300 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,233,300 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี/เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กองการศึกษาฯ)      

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ
ต้น) (กองการศึกษาฯ)      

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กองการศึกษาฯ)      

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(กองการศึกษาฯ)      

      

  งบดำเนินงาน รวม 555,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 140,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปี  สำหรับข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กองการศึกษาฯ)      

      



   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 35,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อให้แก่ข้าราชการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ที่ได้รับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ (กองการศึกษาฯ)     

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง
การศึกษา สำหรับบุตรให้แก่ข้าราชการ /พนักงาน/ลูกจ้างประจำของกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่ได้รับสิทธิ (กองการศึกษาฯ)      

      

   ค่าใช้สอย รวม 132,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้าง
เหมาทำความสะอาด ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเข้าปกหนังสือ ค่าตักสิ่งปฏิกูล  
เป็นต้น (กองการศึกษาฯ)      

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 2,000 บาท 

      

  

ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง ในโอกาสการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือ 
ทัศนศึกษา ดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าของที่
ระลึก เป็นต้น  (กองการศึกษาฯ)      

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น (กองการศึกษาฯ)       

      

    ค่าลงทะเบียน จำนวน 40,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (กองการศึกษาฯ) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (กองการศึกษาฯ) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ ์สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสำนักงาน  เช่นกระดาษ  ปากกา แฟ้ม  ดินสอ  ยางลบ  น้ำยาลบ
คำผิด  ที่เย็บกระดาษ สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่างๆเป็นต้น (กองการศึกษาฯ)     

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ ์สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาดแปรง 
เข่ง  ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชามแก้ว จานรอง ถาด มีด กระติกน้ำร้อน  กระติก
น้ำแข็ง  น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น (กองการศึกษาฯ)      

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น  วัสดุ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์แผงเป็นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (keybord) 
เมาส์แผ่นกรองแสง เมมโมรี่ชิป สายเคเบิล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล 
แบบต่างๆ เป็นต้น  (กองการศึกษาฯ)      

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 93,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล 
ละลมใหม่พัฒนา อาคารโรงเรือนอื่นซึ่งเป็นทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา (กองการศึกษาฯ)      

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน 
ตำบลละลมใหม่พัฒนา และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดเกี่ยวกับการใช้บริการ  (กองการศึกษาฯ)   
     

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 8,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละ
ลมใหม่พัฒนา รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท ์ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น (กองการศึกษาฯ)     

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การ์ด และค่าสื่อสาร
อ่ืนๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดเกี่ยวกับการใช้บริการ (กองการศึกษาฯ)      

      

  งบลงทุน รวม 126,800 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 126,800 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน  1  ตัว จำนวน 2,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน   
ขนาด W62.0xD62.0xH90.0-101.0 cm จำนวน 1 ตัว  
รายละเอียดตามท่ีอบต.กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2564 หน้า 29 ลำดับที่ 16) (กองการศึกษาฯ) 

      

    ค่าจัดซื้อชั้นวางของขนาด  10 ช่อง  จำนวน  3  ตู้ จำนวน 16,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ 10 ช่อง ขนาด 150x40x80 ซม. 
จำนวน 3  ตู้ๆละ 5,500  บาทรายละเอียดตามที่อบต.กำหนด  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2/2564 หน้า 30 ลำดับที่ 17) (กองการศึกษาฯ) 

      

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ SMART TV  ขนาด 40 นิ้ว            
จำนวน 2 เครื่อง 

จำนวน 17,800 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV   
ระดับความละเอียดจอภาพ  1920x1080 พิกเซลขนาด 40 นิ้ว  
จำนวน 2 เครื่องๆละ 8,900 บาท  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
สำนักงบประมาณ)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่2/2564 หน้า 29 ลำดับที ่15) (กองการศึกษาฯ) 
  

      

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



จำนวน 1 เครื่อง 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network  
แบบที ่1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
ระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2/2564 หน้า 30 ลำดับที่ 18) (กองการศึกษาฯ) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของกองการศึกษาฯ (กองการศึกษาฯ)      

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,566,600 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,566,600 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 1,566,600 บาท 

      

  

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 3 แห่ง  คือ โรงเรียนบ้านละลม/
โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย/โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ จำนวน 21 บาท 
ต่อวัน รวม 200 วัน เป็นเงิน 1,566,600  บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ.2561-2565 หน้า 138 ลำดับที่ 10)  (กองการศึกษฯ)      

      

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,519,475 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 1,519,475 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 659,100 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 132 ลำดับที่ 4) (กองการศึกษาฯ)      

      

    โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จำนวน 10,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ในการจัด
กิจกรรมพาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่
พัฒนา ทัศนศึกษานอกพ้ืนที่ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 131  
ลำดับที่ 2) (กองการศึกษาฯ)      

      

    
โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและ
ปัจฉิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่
พัฒนา เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 132 
ลำดับที่ 7) (กองการศึกษาฯ   

      

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กประจำปี จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
ประจำปี  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 133 ลำดับที่ 8) (กองการศึกษาฯ)      

      

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 606,100 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน 21 บาท 
ต่อวัน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 391,020 บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 หน้า 135  ลำดับที่ 3) 
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา (ศพด.)  
- ค่าจัดการเรียนการสอน  ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลละลมใหม่พัฒนา อัตราคนละ1,700 บาท เป็นเงิน 129,200 บาท 
  
- ค่าหนังสือเรียน  ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล 

      



ละลมใหม่พัฒนาอัตราคนละ 200 บาท  เป็นเงิน 15,200 บาท   
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ละลมใหม่พัฒนาอัตราคนละ 200 บาท  เป็นเงิน 15,200 บาท   
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลละลมใหม่พัฒนา อัตราคนละ 300 บาท  เป็นเงิน 22,800  บาท   
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลละลมใหม่พัฒนา  อัตราคนละ 430 บาท  เป็นเงิน 32,680 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 131 ลำดับที่ 3)(กองการศึกษาฯ)    

    โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสานสัมพันธ์รัก 
ครอบครัว เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 132  
ลำดับที่ 6) (กองการศึกษาฯ)      

      

    โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 3,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า 132 ลำดับที ่5) (กองการศึกษาฯ)      

      

   ค่าวัสดุ รวม 860,375 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 860,375 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่ตำบลละลม
ใหม่พัฒนา จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านละลม/โรงเรียนบ้านกุดจอก
น้อย/โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่  จำนวน 260 วัน  เป็นเงิน  714,743 บาท  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า 135 ลำดับที ่1) (กองการศึกษาฯ) 
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน 260 วัน เป็น
เงิน 145,632  บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 135 
ลำดับที่ 2) (กองการศึกษาฯ)  
      

      



แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 513,500 บาท 
  งบบุคลากร รวม 503,500 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 503,500 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 341,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี/เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีของ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)      

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงาน
สาธารณสุขฯ ระดับต้น)  (กองสาธารณสุข)      

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)      

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)      

      

  งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขฯ (กองสาธารณสุขฯ) 

      

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 578,800 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 338,800 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 278,800 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย 

จำนวน 13,800 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 140 
ลำดับที่ 5) (กองสาธารณสุขฯ)        

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ)      

      

    ค่าลงทะเบียน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ   
(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี  เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม ค่าวัคซีนป้องกัน
พิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 141 ลำดับที่ 9) (กองสาธารณสุขฯ)       

      

    โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน  เช่น  ค่าป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า150 ลำดับที ่3) (กองสาธารณสุขฯ)      

      

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที ่ค่าที่พัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าของสมนาคุณและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

      



(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 139 
ลำดับที่ 4) (กองสาธารณสุขฯ)      

    โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดใน
สัตว์  เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเตมิ  
ครั้งที ่2/2564  หน้า 19 ลำดับที ่1) (กองสาธารณสุขฯ) 

      

    โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
เช่น  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 139  
ลำดับที่ 2) (กองสาธารณสุขฯ) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)      

      

   ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ ์สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด 
แปรง เข่ง  ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้ว จานรอง ถาด มีด กระติกน้ำร้อน  กระติก
น้ำแข็ง  น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ) 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับการฉีด
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและรายการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)      

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องวัด
อุณหภูมิ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ ์น้ำยาต่างๆ สายยาง  ถุงมือ 
ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ) 
  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 



   เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน  จำนวน  12  หมู่บ้าน 

จำนวน 240,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้านๆ
ละ 20,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 141 
ลำดับที่ 8) (กองสาธารณสุขฯ)   
    

      

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 60,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าจัดสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 160 
ลำดับที่ 6) (กองช่าง)      

      

 งานไฟฟ้าและประปา รวม 200,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
   เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       
    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการขยายเขตไฟฟ้าให้กับประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
รวมทั้งการขยายเขตไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีตำบลละลมใหม่พัฒนา  (กองช่าง)     
 
  

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 240,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 240,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง   
ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ค่าจัดสถานที่  ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 146  
ลำดับที่ 8) (สำนักปลัด)      

      

    โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2564 หน้า 19 ลำดับที่ 2) (สำนักปลัด) 

      

    โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เช่น  
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 128  ลำดับที่ 5)  (สำนักปลัด)      

      

    โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากรค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2564 หน้า 19  
ลำดับที่ 1) (สำนักปลัด) 
 
 
 
  

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท 



  งบดำเนินงาน รวม 150,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี เช่น  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินกีฬา ค่าป้าย ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาปรับพ้ืนสนาม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 147 
ลำดับที่ 3) (กองการศึกษาฯ)  
      

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 210,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 210,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานสมโภชฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอโชคชัย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานสมโภชฉลองชัยชนะ
ท้าวสุรนารีอำเภอโชคชัย  เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม สำหรับผู้ร่วมขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 147  ลำดับที ่2) 
(กองการศึกษาฯ)       

      

    โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี 
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าถ้วยรางวัล  ค่าอาหาร   
ค่าเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 147ลำดับที่ 1) (กองการศึกษาฯ)  
 
 
 
    

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,276,200 บาท 



  งบบุคลากร รวม 1,479,600 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,479,600 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,037,280 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี/ 
เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีของ 
กองช่าง (กองช่าง)      

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) (กองช่าง) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 370,320 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของกองช่าง (กองช่าง)      

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง  (กองช่าง)      

      

  งบดำเนินงาน รวม 767,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 240,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
๑) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการและพนักงานจ้างของ
กองช่างจำนวน 120,000 บาท (กองช่าง) 
๒) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เช่น  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และค่าควบคุมงาน เป็นต้น
จำนวน 120,000 บาท  (กองช่าง)    
      

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อให้แก่ข้าราชการของกองช่างที่ได้รับสิทธิ
การเบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ (กองช่าง)      

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง
การศึกษา สำหรับบุตรให้แก่ข้าราชการ /พนักงาน/ลูกจ้างประจำของกอง
ช่างที่ได้รับสิทธิ (กองช่าง)      

      

   ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดท่อ
ระบายน้ำ เป็นต้น  (กองช่าง)        

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างของกองช่าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
เป็นต้น (กองช่าง)      

      

    ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (กองช่าง)      

      

    ค่าลงทะเบียน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองช่าง (กองช่าง) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง) 
 
      

      

   ค่าวัสดุ รวม 297,000 บาท 



   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ 
เช่น ฟิวส์  สายไฟ  หลอดไฟ ปลั๊ก สปอร์ไลท์  เป็นต้น (กองช่าง)      

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร ์แปรง
ทาสี ตะปู ค้อน ชะแลง ท่อต่างๆ ยางมะตอยสำเร็จรูป เป็นต้น  (กองช่าง)      

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  สำหรับ
ยานพาหนะและขนส่งตลอดจนเครื่องจักรกลต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซลน้ำมัน
เบนซิน จาระบี น้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น (กองช่าง)      

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น วัสดุ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึก ครื่องพิมพ์ แผงเป็นอักขระหรือแป้นพิมพ์  (keybord) เมาส์ 
แผ่นกรองแสง เมมโมรี่ชิป สายเคเบล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เป็นต้น (กองช่าง)      

      

  งบลงทุน รวม 29,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 29,600 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)  ขนาด 18,000   
บีทียู  จำนวน 1 เครื่อง 

จำนวน 29,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง (ระบบ Interver) 
ขนาด 18,000  บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง   
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2/2564 หน้า 30 ลำดับที่ 19) (กองช่าง) 

      

 งานก่อสร้าง รวม 4,261,700 บาท 
  งบลงทุน รวม 4,261,700 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,261,700 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคลองประดู่ หมู่ที่ 4 จำนวน 471,300 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         



สายคลองประดู่ หมู่ที ่4 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 227.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 908 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่
พัฒนา กำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 69 ลำดับที่ 66) (กองช่าง) 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง  
ซอยบ้านนางแวว 

จำนวน 1,685,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที ่12 บ้านโคกพลวง ซอยบ้านนางแวว  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้าง 
ไม่น้อยกว่า (รวมหูช้าง)  3,259 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบรูป
รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2/2564 หน้า 16 ลำดับที่ 51) (กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 สายหนองเพชร - ทต.แหลมทอง จำนวน 1,332,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที ่2  
สายหนองเพชร - ทต.แหลมทอง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 13,500 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2/2564 หน้า 21 ลำดับที่ 1) (กองช่าง) 

      

    
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำสระโคกหนองอีแหวน หมู่ที่ 11  
บ้านหนองผักหวาน 

จำนวน 58,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำสระโคกหนอง 
อีแหวน หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน  งานติดตั้งบานฝาท่อชนิดรับน้ำ 
ทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม ขนาด 1.00x1.00 เมตร  และเครื่องยกพร้อม
เพลา  รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2/2564 หน้า 13 ลำดับที่ 39) (กองช่าง) 

      



    โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน  หมู่ที่ 6  บ้านกุดจอกน้อย จำนวน 581,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน 
หมู่ที ่6  บ้านกุดจอกน้อย  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 
กว้าง  6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2564  หน้า 7  
ลำดับที่ 20) (กองช่าง) 

      

   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
โครงการปรับปรุงทางขึ้นติดลำละลม ซอยบ้านยายคูณ และบ้านนายนฤนาท  
หมู่ที ่1 บ้านละลม 

จำนวน 134,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงทางขึ้นติดลำละลม  
ซอยบ้านยายคูณ และบ้านนายนฤนาท  หมู่ที ่1 บ้านละลม  
1. ผิวจราจร  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร (รวมหูช้าง)   
2. ผิวจราจร  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 90.25 ตารางเมตร (รวมหูช้าง)   
รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2564  หน้า 3  
ลำดับที่ 1) (กองช่าง)  

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


