
องคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ
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ม.3  ซอย-  ถนนจักราช-สีสุก  แขวง/ตําบล ศรีละกอ
  เขต/อําเภอ จักราช  จังหวัดนครราชสีมา  30230

พื้นที่ 102.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,934 คน
ชาย 4,900 คน

หญิง 5,034 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลศรีละกอ
อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีละกออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 79,112,477.74 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 81,063,277.32 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 25,910,774.51 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 59,569,192.87 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 50,101.99 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 67,825.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 257,866.62 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 43,000.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 15,500.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 23,070,293.06 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 36,064,606.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 393,758.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 43,947,263.65 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 22,303,075.39 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,531,922.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,938,060.39 บาท

งบลงทุน จํานวน 268,220.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,905,985.87 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 393,758.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 8,539,607.71 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ
อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 50,101.99 21,700.00 65,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

67,825.20 60,200.00 90,700.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 257,866.62 200,000.00 153,300.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 43,000.00 21,100.00 20,000.00

หมวดรายได้จากทุน 15,500.00 15,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 434,293.81 318,000.00 330,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,070,293.06 22,682,000.00 22,670,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,070,293.06 22,682,000.00 22,670,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 36,064,606.00 33,000,000.00 33,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

36,064,606.00 33,000,000.00 33,000,000.00

รวม 59,569,192.87 56,000,000.00 56,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ
อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 22,303,075.39 22,755,000.00 23,288,000.00

งบบุคลากร 13,531,922.00 17,028,400.00 16,040,700.00

งบดําเนินงาน 4,938,060.39 8,944,000.00 8,136,200.00

งบลงทุน 268,220.00 3,802,600.00 5,060,100.00

งบเงินอุดหนุน 2,905,985.87 3,470,000.00 3,475,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 43,947,263.65 56,000,000.00 56,000,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลศรีละกอ
อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลศรีละกอ
อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,254,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 242,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,106,800

แผนงานสาธารณสุข 350,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,184,300

แผนงานเคหะและชุมชน 200,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 100,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,892,500

แผนงานการเกษตร 1,261,900

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 23,288,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 56,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ
อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 23,288,000 23,288,000
    งบกลาง 23,288,000 23,288,000

หน้า : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,662,700 2,731,500 230,000 9,624,200
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,560,100 0 0 2,560,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,102,600 2,731,500 230,000 7,064,100

งบดําเนินงาน 2,813,200 631,000 27,000 3,471,200
    คาตอบแทน 916,000 206,000 0 1,122,000

    คาใช้สอย 1,078,000 240,000 17,000 1,335,000

    คาวัสดุ 424,200 185,000 10,000 619,200

    คาสาธารณูปโภค 395,000 0 0 395,000

งบลงทุน 144,100 0 0 144,100
    คาครุภัณฑ 144,100 0 0 144,100

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000

รวม 9,635,000 3,362,500 257,000 13,254,500

หน้า : 2/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 192,000 50,000 242,000
    คาใช้สอย 192,000 0 192,000

    คาวัสดุ 0 50,000 50,000

รวม 192,000 50,000 242,000

หน้า : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 3,045,100 0 3,045,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,045,100 0 3,045,100

งบดําเนินงาน 475,000 2,378,000 2,853,000
    คาตอบแทน 125,000 0 125,000

    คาใช้สอย 185,000 833,000 1,018,000

    คาวัสดุ 165,000 1,545,000 1,710,000

งบลงทุน 308,700 0 308,700
    คาครุภัณฑ 308,700 0 308,700

งบเงินอุดหนุน 0 2,900,000 2,900,000
    เงินอุดหนุน 0 2,900,000 2,900,000

รวม 3,828,800 5,278,000 9,106,800

หน้า : 4/9
12



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    คาวัสดุ 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 340,000 340,000
    เงินอุดหนุน 340,000 340,000

รวม 350,000 350,000

หน้า : 5/9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 807,500 0 807,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 807,500 0 807,500

งบดําเนินงาน 201,000 164,000 365,000
    คาตอบแทน 101,000 144,000 245,000

    คาใช้สอย 65,000 20,000 85,000

    คาวัสดุ 35,000 0 35,000

งบลงทุน 11,800 0 11,800
    คาครุภัณฑ 11,800 0 11,800

รวม 1,020,300 164,000 1,184,300
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

รวม 200,000 200,000

หน้า : 6/9
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 120,000 120,000
    คาใช้สอย 120,000 120,000

รวม 120,000 120,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 0 20,000 60,000 80,000
    คาใช้สอย 0 20,000 60,000 80,000

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

รวม 20,000 20,000 60,000 100,000

หน้า : 7/9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,647,900 1,647,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,647,900 1,647,900

งบดําเนินงาน 655,000 655,000
    คาตอบแทน 215,000 215,000

    คาใช้สอย 190,000 190,000

    คาวัสดุ 250,000 250,000

งบลงทุน 4,589,600 4,589,600
    คาครุภัณฑ 2,539,600 2,539,600

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 2,050,000 2,050,000

รวม 6,892,500 6,892,500

หน้า : 8/9
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 916,000 0 916,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 916,000 0 916,000

งบดําเนินงาน 240,000 100,000 340,000
    คาตอบแทน 35,000 0 35,000

    คาใช้สอย 165,000 100,000 265,000

    คาวัสดุ 40,000 0 40,000

งบลงทุน 5,900 0 5,900
    คาครุภัณฑ 5,900 0 5,900

รวม 1,161,900 100,000 1,261,900

หน้า : 9/9
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,254,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 242,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,106,800

แผนงานสาธารณสุข 350,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,184,300

แผนงานเคหะและชุมชน 200,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 100,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,892,500

แผนงานการเกษตร 1,261,900

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 23,288,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 56,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 มาตรา สภาองค์การบริหาร
สวนตําบลศรีละกอ จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลศรีละกอ และ
โดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารสวนตําบลศรีละกอ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 56,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 56,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลศรีละกอ
อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
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ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลศรีละกอปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลศรีละกอมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายวรวุฒิ  นนพละ)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลศรีละกอ

อนุมัติ

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

(นายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย)

ตําแหนง นายอําเภอจักราช
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ
อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 200,036.25 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 163,910.15 943.35 2,500.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 27,208.64 0.00 100.00 % 30,000.00
     ภาษีป้าย 20,890.00 21,950.00 19,200.00 82.29 % 35,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 384,836.40 50,101.99 21,700.00 65,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 3,938.20 5,000.00 -20.00 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 40.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

130.00 60.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,844.00 1,274.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 980.00 850.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 53,700.00 11,300.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 29,196.00 15,563.00 10,000.00 300.00 % 40,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 10,000.00 2,000.00 6,000.00 -66.67 % 2,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

40,600.00 32,400.00 25,000.00 -60.00 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 510.00 400.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 900.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 136,960.00 67,825.20 60,200.00 90,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 263,433.88 257,866.62 200,000.00 -50.00 % 100,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 53,300.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 263,433.88 257,866.62 200,000.00 153,300.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 16,500.00 43,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 3,156.50 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 19,656.50 43,000.00 21,100.00 20,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 2,400.00 15,500.00 15,000.00 -93.33 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,400.00 15,500.00 15,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 748,239.01 744,556.02 650,000.00 0.00 % 650,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,540,117.69 9,792,262.69 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,329,883.55 4,338,555.33 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 235,814.98 251,187.91 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,708,720.12 7,575,523.81 7,400,000.00 0.00 % 7,400,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาภาคหลวงแร 122,557.40 119,747.78 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 76,709.32 67,291.52 62,000.00 -19.35 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

254,440.00 181,168.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,016,482.07 23,070,293.06 22,682,000.00 22,670,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 34,814,353.00 36,064,606.00 33,000,000.00 0.00 % 33,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 34,814,353.00 36,064,606.00 33,000,000.00 33,000,000.00
รวมทุกหมวด 60,638,121.85 59,569,192.87 56,000,000.00 56,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ

อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 56,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 65,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการรายรับตั้งใหม ตามทะเบียนภาษีและทรัพยสิน
ของ อบต.ศรีละกอ เปรียบเทียบกับรายรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ
. 2563        

ภาษีป้าย จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปที่แล้ว ตามทะเบียนภาษีและ
ทรัพยสินของ อบต.ศรีละกอ เปรียบเทียบกับรายรับจริง ปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563        

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 90,700 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากวาปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563       

     

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
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คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากวาปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563    

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับตั้งใหม ตามทะเบียนภาษีและทรัพยสิน
ของ อบต.ศรีะละกอ เปรียบเทียบกับรายรับจริง ปงบประมาณ พ
.ศ. 2564     

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563    

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ตํากวาปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     
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คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากวาปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563    

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563    

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 153,300 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากวาปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 53,300 บาท

ประมาณการรายรับตั้งใหม ตามทะเบียนภาษีและทรัพยสิน
ของ อบต.ศรีะละกอ เปรียบเทียบกับรายรับจริง ปงบประมาณ พ
.ศ. 2564    
        

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
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หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากวาปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563    

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,670,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 650,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

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

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,400,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาภาคหลวงแร จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากวาปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจากเปรียบเทียบกับ
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 33,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 33,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา ประมาณการรายรับไว้เทากับปที่แล้ว เนื่องจาก
เปรียบเทียบกับการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2563         
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 112,728 101,079 149,000 -12.75 % 130,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,327 5,133 6,000 0 % 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,435,400 12,995,300 13,850,000 4.26 % 14,440,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,724,000 6,853,600 7,050,000 -3.52 % 6,802,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 24,000 30,000 0 % 30,000

เงินสํารองจาย 712,865.02 1,863,963.39 1,720,000 -30.23 % 1,200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 460,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

176,248 210,000 220,000 0 % 220,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลศรีละกอ
อําเภอจักราช    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

215,000 250,000 460,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 20,405,568.02 22,303,075.39 23,485,000 23,288,000
รวมงบกลาง 20,405,568.02 22,303,075.39 23,485,000 23,288,000
รวมงบกลาง 20,405,568.02 22,303,075.39 23,485,000 23,288,000

รวมแผนงานงบกลาง 20,405,568.02 22,303,075.39 23,485,000 23,288,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,100 7.37 % 552,000

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,200 0 % 42,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,200 0 % 42,200

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 9.72 % 94,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,750,400 2,750,400 2,682,400 -31.82 % 1,828,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,435,120 3,435,120 3,367,300 2,560,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,271,517 2,533,614 5,030,100 -34.11 % 3,314,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

104,160 95,280 118,000 -18.64 % 96,000

เงินประจําตําแหนง 129,500 126,000 210,000 -20 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 645,840 519,720 1,259,300 -63.11 % 464,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 60,000 69,200 -13.29 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,211,017 3,334,614 6,686,600 4,102,600
รวมงบบุคลากร 6,646,137 6,769,734 10,053,900 6,662,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

141,300 175,100 200,000 175 % 550,000

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

คาเชาบ้าน 117,300 185,000 252,000 21.43 % 306,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 18,591 12,344 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 277,191 372,444 532,000 916,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล 5,200 3,900 10,000 0 % 10,000

คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ์ตาง ๆ

0 2,620 20,000 0 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการอื่น 23,681 33,560 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในการเบิกรับวารสาร นิตยสาร
ท้องถิ่น หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
พิมพ์ และอื่น ๆ

0 0 15,000 -66.67 % 5,000

คาใช้่จายในการเบิกรับวารสาร นิตยสาร
ท้องถิ่น หนังสือระเบียบ หรือกฎหมาย หรือ
หนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ

6,700 7,320 0 0 % 0

คาใช้จายในการรังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

13,270 10,490 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาติดตั้งไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า  คาติดตั้งประปา
พร้อมอุปกรณ์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ประปา  คาติดตั้งโทรศัพท์  เครื่องรับ
สัญญาณตางๆ  คาปรับปรุงและดูแล
เว็บไซค์  คาตอสัญญาคาเชาพื้นที่  คาเชา
โดเมนเนม  คาพื้นที่เว็บไซค์  คาบํารุงรักษา
ระบบและสํารองข้อมูล  คาปรับปรุง 
Banner  คาบริการเปลี่ยนแปลง Banner

5,000 5,000 20,000 -75 % 5,000

คาธรรมเนียม คาคําขอ คาตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนที่ดิน

295 9,730 25,000 0 % 25,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 42,880 24,500 149,500 -33.11 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จาย คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงิน
รางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ และพวง
มาลา สําหรับพิธีการในวันสําคัญตาง ๆ

2,000 2,000 3,000 0 % 3,000

คาใช้จายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ของ อบต.ศรีละกอ 

0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการ อบต. สัญจร 3,360 3,360 10,000 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้
ระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายท้องถิ่น

0 0 120,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการเข้ารวมกิจกรรมตาง ๆ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 303,822 144,382 100,000 50 % 150,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 350,000

คาใช้จายเพื่อดําเนินการตามนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยหรือตาม
หนังสือสั่งการ

28,160 10,300 50,000 -60 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม 
และสัมมนาตาง ๆ

449,600 127,600 100,000 50 % 150,000

โครงการทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ 
อบต.ศรีละกอ

0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 115,361.68 142,862.29 200,000 -10 % 180,000

รวมค่าใช้สอย 999,329.68 527,624.29 902,500 1,078,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 123,077 55,804 117,650 -18.4 % 96,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,798 1,150 40,000 -25 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,440 17,088 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 410,700 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 34,800 20,000 -9 % 18,200

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 84,990 105,795 150,000 0 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 83,410 57,960 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 311,715 272,597 868,350 424,200
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 197,478.38 185,645.94 200,000 0 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 8,765 6,378 20,000 0 % 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 17,491.94 16,621.13 30,000 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,270 45,237.8 40,000 0 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 118,410.18 96,043.2 100,000 0 % 100,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 372,415.5 349,926.07 390,000 395,000
รวมงบดําเนินงาน 1,960,651.18 1,522,591.36 2,692,850 2,813,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 3,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ะ 2,424 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 32,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบแขวน

0 0 0 100 % 64,800

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:28 หน้า : 7/49

34



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

คาจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน (มอก.) จํานวน 
4 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท (ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวาคม 2563)

0 0 0 100 % 23,600

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 0 0 0 100 % 8,900

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว จํานวน 
15 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท

0 0 33,000 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมอุตสหกรรม ขนาด 25 นิ้ว 
จํานวน 6 ตัวๆละ 5,500 บาท

0 0 33,000 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 0 0 5,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 0 8,900 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 0 27,250 0 0 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว  จํานวน  5  
ตัวๆ ละ  2,200  บาท

0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 0 0 102,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:28 หน้า : 8/49

35



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

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.ไฟกระพริบโซลาเซล ขนาด 300 มม. สี
เหลือง พร้อมเสาเหล็ก ขนาดเส้นผาศูนย์
กลาง 4 นิ้ว สูง 3 เมตร ฐานคอนกรีตพร้อม
ติดตั้ง จํานวน 6 ชุดๆละ 30,000 บาท
2.ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ระบบโซลาเซล 
พร้อมเสาเหล็ก ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 3 
นิ้ว สูง 3 เมตร ฐานคอนกรีตพร้อมติดตั้ง 
จํานวน 4 ชุดๆละ 30,000 บาท

0 0 300,000 -100 % 0

คาจัดซื้อไฟกระพริบโซลาเซล 48,000 0 0 0 % 0

ชุดประชุมไมค์ไร้สาย ไมค์ลอยตั้งโต๊ะ 
จํานวน 8 ตัว/ชุดๆละ 31,000 บาท จํานวน 
2 ชุด

0 0 62,000 -100 % 0

ชุดไมค์ลอยไร้สาย จํานวน 1 ชุด มีไมค์ลอย
ไร้สายแบบถือ จํานวน 4 ไมค์

0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อขาตั้งโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 ขา 0 0 5,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องมัลติเมียเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 58,800 -100 % 0

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 200 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

0 0 45,500 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:28 หน้า : 9/49
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ชุดเครื่องวัดอุณภูมิ พร้อมอุปกรณ์ ราคาชุด
ละ 4,000 บาท จํานวน 2 ชุด

0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเตาแก๊ส 0 0 0 100 % 4,000

คาจัดซื้อผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 0 19,200 0 0 % 0

เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็นแบบคว่ําถัง  จํานวน 
 1  เครื่อง

7,800 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือ
ขาย (สําหรับติดตั้งภายนอกสํานักงาน)

0 0 0 100 % 22,800

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือ
ขาย (สําหรับติดตั้งภายในสํานักงาน)

0 0 0 100 % 12,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  
เลเซอร์  หรือ  LED  ขาวดํา  (คุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลาง)   
 

0 9,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวดํา

15,600 0 17,800 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 4,800 4,580 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 5,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 31,800 33,800 17,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:28 หน้า : 10/49

37



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

รวมค่าครุภัณฑ์ 146,324 114,630 700,600 144,100
รวมงบลงทุน 146,324 114,630 700,600 144,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,753,112.18 8,406,955.36 13,447,350 9,635,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,418,220 1,501,020 0 100 % 2,022,000

เงินประจําตําแหนง 38,500 42,000 0 100 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 567,600 584,760 0 100 % 643,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 13,620 9,180 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,037,940 2,136,960 0 2,731,500
รวมงบบุคลากร 2,037,940 2,136,960 0 2,731,500

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:28 หน้า : 11/49
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

8,200 6,800 50,000 -20 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 85,500 96,000 156,000 0 % 156,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 93,700 102,800 221,000 206,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ์ตางๆ

0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 45,092 32,232 0 100 % 40,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 40,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนฝึกอบรมและ
สัมมนาตาง ๆ

97,600 41,600 80,000 -25 % 60,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:28 หน้า : 12/49

39



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

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 100,000 0 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,320 14,430 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 149,012 88,262 260,000 240,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,975 78,663.9 90,000 -11.11 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 510 70 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 67,225 98,800 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 115,710 177,533.9 195,000 185,000
รวมงบดําเนินงาน 358,422 368,595.9 676,000 631,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 10,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน (มอก.) 0 0 11,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 0 35,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 0 19,900 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:28 หน้า : 13/49
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวล
ผล

29,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  
เลเซอร์  หรือ  LED  ขาวดํา  (คุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลาง)   
 

0 9,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 5,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จํานวน  2  เครื่องๆ 
ละ  2,500  บาท

0 4,580 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,900 69,980 26,000 0
รวมงบลงทุน 29,900 69,980 26,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,426,262 2,575,535.9 702,000 3,362,500

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:28 หน้า : 14/49
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 230,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 230,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 230,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม 
และสัมมนาตาง ๆ

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 17,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 27,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:28 หน้า : 15/49
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รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 257,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,179,374.18 10,982,491.26 14,149,350 13,254,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย 66,000 66,000 72,000 0 % 72,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
พลเรือน อบต.ศรีละกอ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุน
ท้องถนนชวงเทศกาล

33,040 16,520 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนชวงเทศกาล

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 99,040 82,520 142,000 192,000
รวมงบดําเนินงาน 99,040 82,520 142,000 192,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 99,040 82,520 142,000 192,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:28 หน้า : 16/49
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลศรีละ
กอ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0 74,650 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 74,650 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 17,120 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 17,120 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 91,770 50,000 50,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 91,770 50,000 50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 99,040 174,290 192,000 242,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,721,100 1,737,390 1,615,400 38.79 % 2,242,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:28 หน้า : 17/49
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เงินวิทยฐานะ 77,000 101,500 252,000 0 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 474,720 366,362 704,600 -32.86 % 473,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 33,180 24,956 60,000 -40 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,306,000 2,230,208 2,674,000 3,045,100
รวมงบบุคลากร 2,306,000 2,230,208 2,674,000 3,045,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

6,200 4,400 30,000 -66.67 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 30,000 47,500 108,000 -7.41 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 3,300 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 41,200 55,200 163,000 125,000
ค่าใช้สอย

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 6,384 0 100 % 70,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:28 หน้า : 18/49
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 46,331 0 100,000 -100 % 0

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน และการฝึก
อบรมสัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล 
และลูกจ้าง

63,500 7,500 120,000 -33.33 % 80,000

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน
ภาษาตางชาติ  ยกระดับสูประชาคม        
อาเซียน  (เพลงภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
ปฐมวัย)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9,440 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,290 2,860 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 121,561 16,744 265,000 185,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,394 51,505 60,000 0 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,159 32,672 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,350 21,770 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุการศึกษา 3,000 3,050 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 90,903 108,997 145,000 165,000
รวมงบดําเนินงาน 253,664 180,941 573,000 475,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบแขวน

0 0 0 100 % 194,400

คาจัดซื้อผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 100 % 50,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น 12,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือ
ขาย (สําหรับติดตั้งภายนอกหนวยงาน)

0 0 0 100 % 22,800

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือ
ขาย (สําหรับติดตั้งภายในหนวยงาน)

0 0 0 100 % 12,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 17,000 0 % 17,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1

0 0 8,900 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 1

0 0 0 100 % 10,000

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,600 0 28,400 308,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบลงทุน 12,600 0 28,400 308,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,572,264 2,411,149 3,275,400 3,828,800

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

716,810 736,930 743,450 8.01 % 803,000

รวมค่าใช้สอย 716,810 736,930 773,450 833,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 1,545,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,066,633.3 1,240,358.56 1,545,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,066,633.3 1,240,358.56 1,545,000 1,545,000
รวมงบดําเนินงาน 1,783,443.3 1,977,288.56 2,318,450 2,378,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)

2,704,000 2,543,900 2,800,000 3.57 % 2,900,000

รวมเงินอุดหนุน 2,704,000 2,543,900 2,800,000 2,900,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,704,000 2,543,900 2,800,000 2,900,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,487,443.3 4,521,188.56 5,118,450 5,278,000
รวมแผนงานการศึกษา 7,059,707.3 6,932,337.56 8,393,850 9,106,800

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการควบคุม
กําจัดโรคพิษสุนัขบ้า

6,760 4,385 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

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

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

59,620 70,345 71,000 -100 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

0 15,000 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 66,380 89,730 116,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 66,380 89,730 126,000 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 340,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 320,000 340,000 340,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 320,000 340,000 340,000 340,000
รวมงบเงินอุดหนุน 320,000 340,000 340,000 340,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 386,380 429,730 466,000 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานโรงพยาบาล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,000 0

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 5,000 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 386,380 429,730 471,000 350,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 615,600 655,380 706,400 8.37 % 765,500

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 657,600 697,380 748,400 807,500
รวมงบบุคลากร 657,600 697,380 748,400 807,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

18,600 19,300 40,000 0 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 22,000 20,900 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 76,600 76,200 106,000 101,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 26,736 720 30,000 0 % 30,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม 
และสัมมนาตาง ๆ

19,600 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 46,836 720 65,000 65,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,978 6,075 12,500 20 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,340 5,700 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 23,318 11,775 32,500 35,000
รวมงบดําเนินงาน 146,754 88,695 203,500 201,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 1,950 0 0 0 % 0

คาจัดซื้่อตู้เหล็กเอกสาร 0 3,350 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน (มอก.) 0 0 0 100 % 11,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,950 3,350 2,500 11,800
รวมงบลงทุน 1,950 3,350 2,500 11,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 806,304 789,425 954,400 1,020,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 0 0 144,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมอาชีพผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

9,900 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายตามโครงการอบรมผู้ดูแลคนพิการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้ตามโครงการอบรมผู้ดูแลคนพิการ 9,800 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,700 0 164,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 19,700 0 164,000 164,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอจักราช 0 0 10,000 -100 % 0

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

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 19,700 0 174,000 164,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 826,004 789,425 1,128,400 1,184,300

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 406,020 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 534,720 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 85,620 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,068,360 0 0 0
รวมงบบุคลากร 1,068,360 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

110,500 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 110,500 0 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้ง
อุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุง
ระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์

12,030 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 18,840 0 0 0 % 0

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน และการฝึก
อบรมสัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล 
และลูกจ้าง

38,100 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,352.16 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 79,322.16 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,069 0 0 0 % 0
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 64,655 0 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 20,150 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 24,100 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,500 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 155,474 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 345,296.16 0 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้รับรองแขก 3,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กทึบ 2 บาน 10,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 14,400 0 0 0
รวมงบลงทุน 14,400 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,428,056.16 0 0 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการตอเติม/ปรับปรุงอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

29,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 29,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 29,500 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอจักราช 0 0 0 100 % 200,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอจักราช 283,393.89 22,085.87 300,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 283,393.89 22,085.87 300,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 283,393.89 22,085.87 300,000 200,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 312,893.89 22,085.87 300,000 200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,740,950.05 22,085.87 300,000 200,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อบต.ศรีละกอ

38,460 0 0 0 % 0

โครงการ อบต. สัญจร 0 0 0 100 % 10,000

โครงการทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ 
อบต.ศรีละกอ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเยาวชน 30,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอาชีพกลุมสตรีแมบ้านและ
ประชาชนตําบลศรีละกอ

15,000 19,800 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ 
และเจ้าหน้าที่ของ อบต.ศรีละกอ

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อบต.ศรีละกอ

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้ระบอบ
ประชาธิปไตยและกฎหมายท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 83,460 19,800 70,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 83,460 19,800 70,000 120,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 83,460 19,800 70,000 120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 83,460 19,800 70,000 120,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอจักราชโครงการรัฐพิธี งาน
ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมอําเภอ

0 0 20,000 0 % 20,000

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0 0 20,000 20,000
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

0 100,000 150,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาสีสําหรับเด็กปฐมวัย 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 100,000 170,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 100,000 170,000 20,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 100,000 170,000 20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีแหเทียน
เข้าพรรษา อบต.ศรีละกอ

0 0 30,000 0 % 30,000
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โครงการงานพิธีบวงสรวงทานท้าวสุรนารี
และงานฉลองชัยชนะทานท้าวสุรนารี

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 30,000 60,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 100,000 220,000 100,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 425,940 484,700 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 -100 % 0

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 550,920 578,600 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:28 หน้า : 36/49

63



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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 80,880 81,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,099,740 1,210,300 0
รวมงบบุคลากร 0 1,099,740 1,210,300 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 117,100 200,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 117,100 220,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ์ตาง ๆ 

0 0 10,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการเซ็นต์รับรองแบบ 0 0 40,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 7,800 30,000 -100 % 0
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คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน และการฝึก
อบรมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง

0 1,700 40,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 50,783.57 70,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 60,283.57 190,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 13,340 40,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 49,505 50,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 350,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 24,000 50,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 30,430 55,000 -100 % 0

วัสดุสํารวจ 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 5,200 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 117,275 555,200 0
รวมงบดําเนินงาน 0 294,658.57 965,200 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อพัดลมเพดานติดผนัง 0 4,470 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาจัดซื้อเครื่องปั๊มลม 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 0 27,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องเชื่อม 3 ระบบ 0 22,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อแทนตัดไฟเบอร์ 0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อเครื่องวัดระยะ 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 61,070 44,000 0
รวมงบลงทุน 0 61,070 44,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,455,468.57 2,219,500 0
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 919,700
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 604,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 57,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,647,900
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,647,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 215,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ์ตาง ๆ

0 0 0 100 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการเซ็นต์รับรองแบบ 0 0 0 100 % 40,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน และการฝึก
อบรมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง

0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 190,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 250,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 655,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบแขวน

0 0 0 100 % 32,400

โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว 0 0 0 100 % 2,200

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครนดั๊ม 0 0 0 100 % 2,500,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,539,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้าง หรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบเครื่อง
เสียงหอประชุมอเนกประสงค์

0 0 250,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.  บ้านอุดม
ทรัพย์  หมูที่ 16

0 0 0 100 % 223,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองไผ
น้อย  หมูที่  11

0 0 0 100 % 278,600

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาเงิน หมูที่  1

0 0 0 100 % 201,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านละกอ หมูที่  3

0 0 0 100 % 94,500

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านชองโค 
หมูที่ 2

0 0 0 100 % 201,500

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนตา
พรม หมูที่ 10

0 0 0 100 % 461,900

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนไม้
แดง  หมูที่  8

0 0 0 100 % 538,100

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ค. หมูที่ 1 0 0 290,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 11 0 0 304,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 14 0 0 314,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 15 0 0 290,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 16 0 0 300,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 17 0 0 134,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 3 0 0 325,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 6 0 0 322,400 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 7 0 0 306,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 8 0 0 338,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 9 0 0 275,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างห้องน้ํา อบต.ศรีละกอ 
จํานวน 5 ห้อง

0 0 496,900 -100 % 0

โครงการตอเติมทอลอดเหลี่ยม ชนิด 2 ชอง
ทาง ขนาดกว้าง 1.50 x 1.50 x 3.00 เมตร 
และขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 x 3.00 เมตร 

0 0 298,400 -100 % 0

โครงการปรับปรุง/ตอเติมอาคารห้องน้ํา อบ
ต.ศรีละกอ

0 0 163,600 -100 % 0

เงินชดเชยคาสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ในงานหรือโครงการและสํานัก
เบิกที่มีความจําเป็นต้องจายเงินเพิ่มภายใต้
แผนงานเดียวกัน

0 0 50,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยคาสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ในงานหรือโครงการและสํานัก
เบิกที่มีความจําเป็นต้องจายเงินเพิ่มภายใต้
แผนงานเดียวกัน

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 4,460,500 2,050,000
รวมงบลงทุน 0 0 4,460,500 4,589,600

รวมงานก่อสร้าง 0 0 4,460,500 6,892,500

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:28 หน้า : 44/49

71



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

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,455,468.57 6,680,000 6,892,500
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 385,980 406,020 458,500 55.18 % 711,500

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 122,160 125,880 132,000 4.92 % 138,500

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 574,140 597,900 656,500 916,000
รวมงบบุคลากร 574,140 597,900 656,500 916,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

5,200 12,500 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,960 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 15,160 12,500 40,000 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมสงเสริมให้ความ
รู้เกษตร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

13,791 0 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการแปลงสาธิตเกษตร
อินทรีย์ตําบลศรีละกอ

0 1,500 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,880 5,840 0 100 % 15,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 15,000 -100 % 0

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน และการฝึก
อบรมสัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้าง

3,900 5,200 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการควบคุม
กําจัดโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 75,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกร ลดต้น
ทุน เพิ่มผลผลิตตามวิถีเกษตรอินทรีย์

0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 20,571 12,540 65,000 165,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 4,380 12,160 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,250 19,800 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 30,630 31,960 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 66,361 57,000 145,000 240,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 1,950 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน (มอก.) 0 0 0 100 % 5,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 16,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1

0 0 8,900 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 2,290 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,950 19,190 8,900 5,900
รวมงบลงทุน 1,950 19,190 8,900 5,900

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 642,451 674,090 810,400 1,161,900
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลศรีละกอ

19,790 13,700 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายตามโครงการรักน้ํา รักป่า รักษา
แผนดิน

18,810 0 0 0 % 0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 0 49,910 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริการปลูกหญ้า
แฝก

4,960 860 5,000 0 % 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 25,000
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา
สยามบรมราชกุมารี

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการอบรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตําบลศรีละกอ

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 43,560 64,470 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 43,560 64,470 100,000 100,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 43,560 64,470 100,000 100,000
รวมแผนงานการเกษตร 686,011 738,560 910,400 1,261,900

รวมทุกแผนงาน 42,466,494.55 43,947,263.65 56,000,000 56,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ

อําเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 23,288,000 บาท
งบกลาง รวม 23,288,000 บาท

งบกลาง รวม 23,288,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 ของคาตอบแทนและเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง 
คาตอบแทนและเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง เป็นเงิน 2,501,800 คิด
เป็น 125,090 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ดังนี้
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557    
- พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อย 0.2 ของ
คาตอบแทนและเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตอบแทนและเงิน
เพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง รวมเป็นเงิน 2,501,800 คิด
เป็น 5,004 บาท    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 คา 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
     

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,440,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณขึ้นไปที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลัก
เกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้กับองคการบริหารสวน
ตําบลศรีละกอไว้แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้น
บันได โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79
 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และ
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 98 ข้อที่ 1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 6,802,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพ
คนพิการ ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และได้ขึ้นทะเบียนขอ
รับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคการบริหารสวนตําบลศรีละกอไว้
แล้ว โดยจายเบี้ยยังชีพให้คนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ย
ความพิการคนละ 800 บาท/เดือน สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 98 ข้อที่ 2
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ดังนี้
- มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2557 และคนพิการที่มีอายุ
ต่ํากวา 18 ปี คนละ 1,000 บาทตอเดือน 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563
     
     

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส สําหรับผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพในเขตพื้นที่ตําบลศรีละกอ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 98 ข้อที่ 3
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ดังนี้
- ระเบียบ มท. วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
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เงินสํารองจาย จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาใช้จายดังนี้
1. กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น 
2. กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย 
3. กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นสวนรวม
4. การป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน เกิดภัย
ธรรมชาติ สาธารณภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน โรค
ติดตอ และอื่น ๆ เป็นต้น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้โดยไมรวมเงินอุดหนุน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ดังนี้
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564    

วันที่พิมพ : 31/8/2564  10:28:58 หน้า : 5/68

81 



เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ตามโครงการจัด
ตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตําบลศรีละ
กอ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ข้อ 8 (3)     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,635,000 บาท

งบบุคลากร รวม 6,662,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,560,100 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 552,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก
- นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน
จํานวน 12 เดือน    

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก
- นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน
จํานวน 12 เดือน     

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก
- นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน
จํานวน 12 เดือน     

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 94,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จํานวน 1
 คน จํานวน 12 เดือน     
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,828,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ได้แก
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 15 คน
- เลขานุการสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
จํานวน 12 เดือน     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,102,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,314,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 11 อัตรา ดังนี้
1. นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.)
2. นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด อบต.)
3. นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักปลัด อบต.)
4. นักจัดการงานทั่วไป
5. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
6. นักทรัพยากรบุคคล
7. นิติกร
8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. เจ้าพนักงานธุรการ
10. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จํานวน 12 เดือน     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. รับรองและเงินปรับเพิ่มอื่น ๆ ให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.)
2. เจ้าพนักงานธุการ
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จํานวน 12 เดือน     
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
1. นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด)
2. นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด)
3. นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักปลัด อบต.)
จํานวน 12 เดือน     
     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 464,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
1. นักการ
2. พนักงานขับรถยนต
3. คนงาน จํานวน 2 ตําแหนง
จํานวน 12 เดือน     
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้
1. นักการ
2. พนักงานขับรถยนต
3. คนงาน จํานวน 2 ตําแหนง
จํานวน 12 เดือน     
     

วันที่พิมพ : 31/8/2564  10:28:58 หน้า : 9/68

85 



งบดําเนินงาน รวม 2,813,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 916,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 550,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการแกองคการบริหาร
สวนตําบล, คาตอบแทน อปพร. , เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล และคาตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบ มท.วาด้วย
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
 และ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
 2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซื้อหรือการ
จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการเปิดซองและ
อื่น ๆ ตามหนังสือ กค.0402.5/ว 156 ลว. 19 ก.พ. 60 
3. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชนตอราชการ  
     
     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง ในลักษณะงานสวนใหญ ทําใน/ทํานอก ที่ตั้งสํานักงาน และ
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คาเชาบ้าน จํานวน 306,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่สามารถเบิกได้
ตามสิทธิ ตามระเบียบ มท. วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
     
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และนายก อบต. ตามระเบียบ มท. วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 1,078,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล และอื่นๆ      
     
     

คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเบิกรับวารสาร นิตยสารท้องถิ่น
หนังสือระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือพิมพ และอื่น ๆ
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คาจ้างเหมาบริการอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก
คาใช้จายในการจัดหาผู้คนบริจาคโลหิตและผู้เข้ารวมในพิธีการ
ตาง ๆที่เหมาะสมคาจ้างเหมาบริการซึ่งให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ
 เป็นต้น ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 61     
     
     

คาใช้จายในการเบิกรับวารสาร นิตยสารท้องถิ่น หนังสือ ระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือพิมพ และอื่น ๆ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเบิกรับวารสาร นิตยสารท้องถิ่น
หนังสือระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือพิมพ และอื่น ๆ      

คาใช้จายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชนตําบลศรี
ละกอ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 42
 ข้อที่ 43     

คาติดตั้งไฟฟ้าพร้อมอุปกรณซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า  คาติด
ตั้งประปาพร้อมอุปกรณซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา  คาติดตั้ง
โทรศัพท  เครื่องรับสัญญาณตางๆ  คาปรับปรุงและดูแลเว็บไซค  คา
ตอสัญญาคาเชาพื้นที่  คาเชาโดเมนเนม  คาพื้นที่เว็บไซค  คาบํารุง
รักษาระบบและสํารองข้อมูล  คาปรับปรุง Banner  คาบริการ
เปลี่ยนแปลง Banner

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าพร้อมอุปกรณซึ่งเป็นกรรมสิทธิของการ
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา พร้อมอุปกรณซึ่งเป็นกรรมสิทธิของการ
ประปา คาติดตั้งโทรศัพทเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาปรับปรุงและ
คาดูแลเว็บไซต คาตอสัญญา คาเชาพื้นที่ คาเชาโดเมนเนม  คา
พื้นที่เว็บไซต คาบํารุงรักษาระบบและสํารองข้อมูล คาปรับ
ปรุง Banner คาบริการเปลี่ยนแปลง Banner     
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คาธรรมเนียม คาคําขอ คาตรวจสอบข้อมูลทะเบียนที่ดิน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาคําขอ คาตรวจสอบข้อมูลทะเบียน
ที่ดิน     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

1. คารับรอง
เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลซึ่งมีอาหาร
วางหรือขนมประกอบ คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการ และคาใช้จายอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นการรับรองผู้มาติดตอราชการ ต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน 
เยื่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมรับ
คณะบุคคล ตามหนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค. 48
2. คาเลี้ยงรับรอง
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการที่ได้แตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เทาที่
จายจริงอยูในดุลพินิจผู้บริหารและการประชุมตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีละกอ ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่น ๆ
 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม ตามหนังสือ มท
 0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค. 48
3. คาใช้จายโครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรม/หมูบ้าน และรัฐพิธี อบต
.ศรีละกอ
เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมจัดกิจกรรมงานวันสําคัญ
ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม/กิจกรรมชุมชนหมูบ้านและงาน
รัฐพิธี และงานกิจกรรมอื่น ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลศรีละ
กอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 110 ข้อ
ที่ 1
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จาย คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับพิธีการในวันสําคัญตาง ๆ

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้และพวงมาลา ตามวาระและ
โอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ เป็นต้น
        
     

คาใช้จายในการเข้ารวมกิจกรรมตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเข้ารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะ
สม  เชน เข้ารวมกิจกรรมอําเภอ และอื่นๆ 
     
    
     

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ เชน ข้า
ราชการ ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาฯและผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและได้กําหนดเบิกคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการจากองคการบริหารสวนตําบลศรี
ละกอ 
ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
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คาใช้จายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการการเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบแทนคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง คาแบบพิมพบัตรเลือกตั้ง คาป้ายประชาสัมพันธ และ
อื่นๆ ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2545 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 32 ข้อ
ที่ 8   
     
     

คาใช้จายเพื่อดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
หรือตามหนังสือสั่งการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม/โครงการตามนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตามหนังสือสั่งการ เป็นไปตาม พร
บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552   
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 31 ข้อ
ที่ 7    
     

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนาตาง ๆ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา
ตาง ๆ ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และลูกจ้าง ตามระเบียบ มท
.วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ มท. วาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสํานัก
งาน ครุภัณฑตาง ๆขององคการบริหารสวนตําบลศรีละ
กอ เชน รถยนต รถจักรยานยนตรถตัดหญ้า เครื่องปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ และอื่นๆ 
       
     

ค่าวัสดุ รวม 424,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ตลอดจนวัสดุสํานักงาน
อื่น ๆ สําหรับบริหารงานภายในองคกร และอํานวยความสะดวก
ในการให้บริการประชาชน เป็นต้น ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว
 1248 ลว 27 มิ.ย. 59        
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ขององคการบริหารสวน
ตําบลศรีละกอและที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลศรีละกอ เชนฟิวส หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เป็นต้น  ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
. 59     
    
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ เชน  ไม้
กวาด  แปรง  ผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน แก้วน้ํา เป็นต้น ตาม
หนังสือ มท. 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59    
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 18,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ เชน  แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน หัวเทียน เป็นต้น ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว 1248
 ลว 27 มิ.ย. 59 และหนังสือ มท. 0808.2/ว 1536 ลว.19 มี.ค
. 61     
     
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเชล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง แก๊ส
หุงตุ้ม   และอื่นๆ เป็นต้น ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว 1248 ลว
 27 มิ.ย. 59 และหนังสือ มท. 0808.2/ว 1536 ลว.19 มี.ค. 61
         
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ประชาสัมพันธ
กิจกรรมขาวสารของ อบต. แผนป้าย
ประกาศ สติ๊กเกอร โปสเตอร สี พูกัน ฟิลมเทปบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวดํา ได้จากการล้าง อัด ขยาย เป็นต้น ตาม
หนังสือ มท. 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
          
     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผน
ดิสก  โปรแกรม   และวัสดุอื่นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร เป็น
ต้น ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 395,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรืออาคารสถานที่ที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ
        
     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลศรีละกอ
        
     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ คาใช้จายเพื่อ
ให้ได้ใช้บริการโทรศัพท และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย เป็นต้น     
    
     

คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร และอื่นๆ      
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคา
สื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และ
คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้งาน     
     

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่และตออายุ
โดเมนเนมระบบเว็ปไซคขององคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ 

งบลงทุน รวม 144,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 144,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบ
แขวน

จํานวน 64,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 6 เครื่อง ๆ
 ละ 32,400 บาท (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานคุรุภัณฑ)
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) หน้าที่ 36  ข้อ
ที่ 10

คาจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน (มอก.) จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฉบับเดือน ธันวาคม 2563)

จํานวน 23,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน (มอก.) จํานวน 4 ตู้ ๆ
 ละ 5,900 บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑฉบับเดือน ธันวาคม 
2563)
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) หน้าที่ 37  ข้อ
ที่ 16

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา (9 ตัว) จํานวน 1 ชุด ๆ
 ละ 8,900 บาท
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเตาแก๊ส จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเตาแก๊ส จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท
เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็นแบบคว่ําถัง  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําร้อนนําเย็นแบบคว่ํา
ถัง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย (สําหรับติดตั้งภาย
นอกสํานักงาน)

จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกสํานักงาน จํานวน 4 ตัว ๆ
 ละ 5,700 บาท (คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือน
กุมภาพันธ 2564)

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย (สําหรับติดตั้งภายใน
สํานักงาน)

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในสํานักงาน จํานวน 4 ตัว ๆ
 ละ 3,000 บาท (คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือน
กุมภาพันธ 2564)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล
ทองหลาง โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามหนังสือองคการ
บริหารสวนตําบลทองหลาง ที่ นม 77001/418 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2564
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,362,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,731,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,731,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,022,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
1. นักบริหารงานการคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง)
2. นักวิชาการคลัง
3. นักวิชาการเงินและบัญชี
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
6. เจ้าพนักงานพัสดุ
จํานวน 12 เดือน     
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. นักบริหารงานการคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง)
จํานวน 12 เดือน     
     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 643,500 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
2. ผู้ชวยนักวิชาการพัสดุ
3. ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จํานวน 12 เดือน     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. รับรองและเงินปรับเพิ่มอื่น ๆ ให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2. เจ้าพนักงานพัสดุ
จํานวน 12 เดือน     
     

งบดําเนินงาน รวม 631,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 206,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซื้อหรือการ
จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการเปิดซองและ
อื่น ๆ ตามหนังสือ กค.0402.5/ว 156 ลว. 19 ก.พ. 60     
     
     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง ในลักษณะงานสวนใหญทําใน/ทํานอก ที่ตั้งสํานักงาน และ
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
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คาเชาบ้าน จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่สามารถเบิกได้
ตามสิทธิ ตามระเบียบราชการ และระเบียบ มท. วาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562     
     
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบ มท.วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําแผนป้ายหรือแผนพับ วารสาร เข้า
เลมเคลือบปก งานประชาสัมพันธตาง ๆ เชนป้ายประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับงานภาษี  แผนพับ โปสเตอร  ฯลฯ    
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
ของ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ขององคการบริหาร
สวนตําบลศรีละกอ ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
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คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาตาง ๆ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา
ตาง ๆ ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้าง ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
     
     

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแรงงาน คาวัสดุอุปกรณ ในการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 41 ข้อ
ที่ 39     
     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑสํานัก
งาน ครุภัณฑตาง ๆขององคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องอัดสําเนาพิมพดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร ปริ๊นเตอร และอื่น ๆ เป็นต้น    
     

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ สมุด ปากกา แฟ้ม ดินสอ ยางลบ และ
อื่นๆ สําหรับบริหารงานภายในสํานักงาน และสําหรับบริการ
ประชาชน ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย 59
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามันเครื่อง แก๊ส
หุงต้ม และอื่นๆ เป็นต้น          
     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผน
ดิสก  โปรแกรม  และวัสดุอื่นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
    
     

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 257,000 บาท
งบบุคลากร รวม 230,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 230,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จํานวน 12 เดือน     
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งบดําเนินงาน รวม 27,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 17,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ ผู้ที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและได้กําหนดเบิกคาใช้จายในการเดินทางไปราชการจาก
องคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
     
     

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนาตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา
ตาง ๆ ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้าง ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสํานัก
งาน ครุภัณฑตาง ๆขององคการบริหารสวนตําบลศรีละ
กอ เชน รถยนต รถจักรยานยนตรถตัดหญ้า เครื่องปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ และอื่นๆ 
     
     

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ตลอดจนวัสดุสํานักงาน
อื่น ๆ เป็นต้น สําหรับบริหารงานภายในองคกรและอํานวยความ
สะดวกในการให้บริการแกประชาชน ตามหนังสือ มท 0808.2/ว
 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
              

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผน
ดิสก  โปรแกรม   และวัสดุอื่นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
      
    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 192,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 192,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลศรีละกอ จํานวน 12 เดือน    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย คาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
เครื่องแตงกาย คาวัสดุอุปกรณ และอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ มท
. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 104 ข้อ
ที่ 5    
     
     

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันพลเรือน อบต.ศรีละกอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
พลเรือน อบต.ศรีละกอ คาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาเครื่องแตงกาย คาวัสดุอุปกรณ และอื่นๆ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 104 ข้อ
ที่ 2    

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนชวงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ชวงเทศกาล เชน ปีใหม สงกรานต และอื่นๆ เป็นต้น คา
ใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ และอื่นๆ ตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลว 9 มี.ค. 61 เป็นไป
ตามระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 104 ข้อ
ที่ 1
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิงตาง ๆ 
       
     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,828,800 บาท

งบบุคลากร รวม 3,045,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,045,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,242,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
1. นักบริหารงานการศึกษา
2. นักวิชาการศึกษา
3. ครู จํานวน 5 อัตรา
จํานวน 12 เดือน     
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. นักบริหารงานการศึกษา
จํานวน 12 เดือน     
     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
1. ครู คศ.2 จํานวน 5 อัตรา
จํานวน 12 เดือน     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 473,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
2. ภารโรง
3. ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
จํานวน 12 เดือน     
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
2. นักการภารโรง
จํานวน 12 เดือน     
     

งบดําเนินงาน รวม 475,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซื้อหรือการ
จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการเปิดซองและ
อื่น ๆ ตามหนังสือ กค.0402.5/ว 156 ลว. 19 ก.พ. 60     
     
     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง ในลักษณะงานสวนใหญ ทําใน/ทํานอก ที่ตั้งสํานักงาน และ
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
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คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่สามารถเบิกได้
ตามสิทธิ ตามระเบียบราชการ และระเบียบ มท. วาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562     
     
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสวนตําบลที่
สามารถเบิกได้ตามสิทธิตามระเบียบราชการ และระเบียบ มท.วา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
     
    

ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี จารีตประเพณี
และงานอื่น ๆ เชน วันสงกรานต วันเข้าพรรษา วันพอ วันแม วัน
ปิยมหาราช วันลอยกระทง และงานกิจกรรมอื่น ๆ     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น และผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและได้กําหนดเบิกคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการจากองคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ ตาม
ระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ มท
. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557     
     
     

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน และการฝึกอบรมสัมมนาตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล และลูกจ้าง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา
ตาง ๆ ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้าง ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสํานัก
งาน ครุภัณฑตาง ๆขององคการบริหารสวนตําบลศรีละ
กอ เชน รถยนต รถจักรยานยนตรถตัดหญ้า เครื่องปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ และอื่นๆ 
     
     

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ สมุด ปากกา
ดินสอ ยางลบ เก้าอี้พลาสติก ตลอดจนวัสดุสํานักงานอื่นๆ เป็น
ต้น 
      
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  เชน แปรง ไม้กวาด สบู แก้วน้ํา และอื่นๆ เป็นต้น     
     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผน
ดิสก  โปรแกรม   และวัสดุอื่นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ     
    

วัสดุการศึกษา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณทางการศึกษา ประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และอื่นๆ      
     

วันที่พิมพ : 31/8/2564  10:28:59 หน้า : 34/68

110 



งบลงทุน รวม 308,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 308,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบ
แขวน

จํานวน 194,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 6 เครื่อง ๆ
 ละ 32,400 บาท (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานคุรุภัณฑ)
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) หน้าที่ 45  ข้อ
ที่ 63

คาจัดซื้อผ้ามานพร้อมอุปกรณ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อผ้ามาน พร้อมอุปกรณ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) หน้าที่ 45 ข้อ
ที่ 64

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย (สําหรับติดตั้งภาย
นอกหนวยงาน)

จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกสํานักงาน จํานวน 4 ตัว ๆ ล
 5,700 บาท (คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือน
กุมภาพันธ 2564)

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย (สําหรับติดตั้งภายใน
หนวยงาน)

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในสํานักงาน จํานวน 4 ตัว ๆ ล
 3,000 บาท (คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือน
กุมภาพันธ 2564)
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว) (คุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอรตามเกณฑราคากลาง) จํานวน 1 ชุด  ๆ ละ 17,000
 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว
 1134 ลว. 9 มิ.ย. 58  
     

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  สี
ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000
 บาท  (คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรตามเกณฑราคา
กลาง) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว
 1134 ลว. 9 มิ.ย. 58     

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท (คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรตาม
เกณฑราคากลาง) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
. 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 58
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,278,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,378,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 833,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ คาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้าย คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาตอบ
แทนพิธีกร คาของรางวัล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมา
เครื่องเสียง และอื่นๆ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 106 ข้อ
ที่ 1    
     
     

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 803,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุน คจช.การบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้
 - คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตําบลศรีละ
กอ จํานวน 520,000 บาท
 - คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่
ตําบลศรีละกอ จํานวน 170,000 บาท
 - คาหนังสือเรียน จํานวน 20,000 บาท
 - คาอุปกรณการเรียน จํานวน 20,000 บาท
 - คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 30,000 บาท
 - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 43,000 บาท
ตามหนังสือ มท. 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 61
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 106 ข้อ
ที่ 2    
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ค่าวัสดุ รวม 1,545,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,545,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 7 โรงเรียน ระดับ
อนุบาล, ป.1- ป.6 จํานวน  1,350,000 บาท
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 107 ข้อ
ที่ 8
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่ตําบลศรีละกอ จํานวน 195,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 107 ข้อ
ที่ 3     
     

งบเงินอุดหนุน รวม 2,900,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,900,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 2,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 7
 โรงเรียน ระดับอนุบาล, ป.1-ป.6 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้าน
โกรกไม้แดง โรงเรียนอรพิมพวิทยาโรงเรียนบ้านละกอ โรงเรียน
บ้านชองโค โรงเรียนบ้านโนนตาพรมโรงเรียนลุงถอนราษฎร
อุทิศ โรงเรียนบ้านโคกสําโรง 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 106 ข้อ
ที่ 4    
     
     

วันที่พิมพ : 31/8/2564  10:28:59 หน้า : 38/68

114 



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 350,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือด
ออก วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า น้ํายาตรวจปัสสาวะ สาร
เคมี วัคซีนคุมกําเนิด และอื่น ๆ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 34 ข้อ
ที่ 5    
     
     

งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมูที่ 1 -17 จํานวน 17 หมูบ้าน ตามหนังสือ มท 0808.2/ว
 3028 ลว 6 มิ.ย. 61 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 102 ข้อ
ที่ 16     
    
     

วันที่พิมพ : 31/8/2564  10:28:59 หน้า : 39/68

115 



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,020,300 บาท

งบบุคลากร รวม 807,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 807,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 765,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
2. นักพัฒนาชุมชน
จํานวน 12 เดือน     
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แกพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
จํานวน 12 เดือน     
     

งบดําเนินงาน รวม 201,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 101,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซื้อหรือการ
จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการเปิดซองและ
อื่น ๆ  ตามหนังสือ กค.0402.5/ว 156 ลว. 19 ก.พ. 60 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง ในลักษณะงานสวนใหญ ทําใน/ทํานอก ที่ตั้งสํานักงาน และ
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่สามารถเบิกได้
ตามสิทธิ ตามระเบียบราชการ และระเบียบ มท. วาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562   
    
    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบ มท. วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ ผู้ที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและได้กําหนดเบิกคาใช้จายในการเดินทางไปราชการจาก
องคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
     
     

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนาตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา
ตาง ๆ ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้าง ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
    
     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสํานัก
งาน ครุภัณฑตาง ๆขององคการบริหารสวนตําบลศรีละ
กอ เชน รถยนต รถจักรยานยนตรถตัดหญ้า เครื่องปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ และอื่นๆ 
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ตลอดจนวัสดุสํานักงาน
อื่น ๆ เป็นต้น สําหรับบริหารงานภายในองคกรและอํานวยความ
สะดวกในการให้บริการแกประชาชน ตามหนังสือ มท 0808.2/ว
 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
         
     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผน
ดิสก  โปรแกรม   และวัสดุอื่นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
      
     

งบลงทุน รวม 11,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน (มอก.) จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้ ๆ
 ละ 5,900 บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563) 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 164,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 164,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 2 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 6,000
 บาท       

วันที่พิมพ : 31/8/2564  10:28:59 หน้า : 43/68

119 



ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส คาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และอื่นๆ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 98 ข้อ
ที่ 10   
     
     

คาใช้จายตามโครงการอบรมผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมผู้ดูแลคนพิการ คาใช้
จายประกอบด้วย คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ และอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงกีฬา และการ
สงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 99 ข้อ
ที่ 13
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอจักราช จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตําบลศรีละ
กอ ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว2916 ลว. 27 ก.ย. 53
      
     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต. สัญจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ อบต.สัญจร คาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาป้าย คาจัดสถานที่ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ และอื่นๆ ตาม พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 31 ข้อ
ที่ 5    
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โครงการทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ของ อบต.ศรีละกอ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการทบทวน ปรับ
ปรุง แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น  คาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และอื่น ๆ ตามระเบียบ มท.วาด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม    
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 30 ข้อที่ 3
     
    

โครงการฝึกอาชีพกลุมสตรีแมบ้านและประชาชนตําบลศรีละกอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาสตรีตําบล
ศรีละกอ คาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย  คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ และอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขง
กีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 50 ข้อ
ที่ 3   
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ของ อบต.ศรีละกอ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ของ อบ
ต.ศรีละกอ คาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และ
อื่นๆ ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 39 ข้อ
ที่ 27
      
     

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.ศรีละกอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อบต.ศรีละกอ คาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาเชาสถานที่ และอื่นๆ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท
. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 100 ข้อ
ที่ 3 
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โครงการอบรมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้ระบอบ
ประชาธิปไตยและกฎหมายท้องถิ่น คาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาเชาสถานที่ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ และอื่น ๆ ตามระเบียบ มท.วาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 30 ข้อที่ 2
        
     

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอจักราชโครงการรัฐพิธี งานประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรมอําเภอ

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนอําเภอจักราชโครงการรัฐพิธี งาน
ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมอําเภอ      
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 33 ข้อ
ที่ 14     
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาสีสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย คาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาเงินรางวัล คาตอบแทน
กรรมการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมา
เครื่องเสียง และอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขง
กีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
  หน้าที่ 9 ข้อที่ 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา อบต.ศรีละ
กอ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา คาใช้จายประกอบด้วย คาเทียนพรรษา คาป้าย คาตกแตง
ขบวนพิธี คาวัสดุอุปกรณ คาเงินรางวัลการจัดขบวนแห และ
อื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงกีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 110 ข้อ
ที่ 5    
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โครงการงานพิธีบวงสรวงทานท้าวสุรนารีและงานฉลองชัยชนะทาน
ท้าวสุรนารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการงานพิธีบวงสรวงทานท้าวสุรนารี
และงานฉลองชัยชนะทานท้าวสุรนารี คาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้าย คาตกแตงขบวนพิธี คาวัสดุอุปกรณ คาสงประกวดและเงิน
รางวัลการตาง ๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน  การจัดการแขงกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

     
     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 6,892,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,647,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,647,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 919,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. นักบริหารงานชาง
2. นายชางโยธา
3. นายชางเขียนแบบ
จํานวน 12 เดือน     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง และเงินปรับเพิ่มอื่น ๆ ให้แก
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. นายชางเขียนแบบ
2. นายชางโยธา
จํานวน 12 เดือน     
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานชาง จํานวน 1
 คน จํานวน 12 เดือน      
     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 604,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบพนักงานจ้าง ดังนี้
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
2. ผู้ชวยนายชางโยธา
3. ผู้ชวยนายชางสํารวจ
4. ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า
จํานวน 12 เดือน     
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 57,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
2. ผู้ชวยนายชางโยธา
3. ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า
4. ผู้ชวยนายชางสํารวจ
จํานวน 12 เดือน     
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งบดําเนินงาน รวม 655,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซื้อหรือการ
จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการเปิดซองและ
อื่น ๆ  ตามหนังสือ กค.0402.5/ว 156 ลว. 19 ก.พ. 60 
     
     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง ในลักษณะงานสวนใหญ ทําใน/ทํานอก ที่ตั้งสํานักงาน และ
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําแผนป้ายหรือแผนพับ วารสาร เข้า
เลมเคลือบปก งานประชาสัมพันธตาง ๆ เชนป้ายประชา
สัมพันธ แผนพับ โปสเตอร  ฯลฯ    
     

คาจ้างเหมาบริการเซ็นตรับรองแบบ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเซ็นตรับรองแบบ     
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ และผู้ที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและได้กําหนดเบิกคาใช้จายในการเดินทางไปราชการจาก
องคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557         
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คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน และการฝึกอบรมตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา
ตาง ๆ ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้าง ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557          
    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณณสํานักงาน
ครุภัณฑตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เชน รถ
จักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ 
 - เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง ที่
เป็นทรัพยสินในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลศรี
ละกอ เชน ระบบประปาถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและอื่น ๆ เป็นต้น     
     
     

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ตลอดจนวัสดุสํานักงาน
อื่น ๆ สําหรับบริหารงานภายในองคกร และอํานวยความสะดวก
ในการให้บริการประชาชน เป็นต้น
ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุและอุปกรณไฟฟ้าขององคการบริหารสวน
ตําบลศรีละกอและที่อยูในความรับผิดชอบ ตามหนังสือ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59     
    
     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุในการกอสร้าง เชน  ไม้แปรรูปตาง ๆ
 น้ํามันทาไม้ทินเนอร  สี  กระเบื้อง หิน ปูน
ซีเมนต ทราย ทอ ลูกรัง หินคลุก ประแจคอม้า ตลับเมตร และ
อื่น ๆ เป็นต้น     
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง และอื่นๆ     
     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผน
ดิสก  โปรแกรม   และวัสดุอื่นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
     
     

วัสดุจราจร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจและอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน     
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน     
     

งบลงทุน รวม 4,589,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,539,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบ
แขวน

จํานวน 32,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 32,400 บาท (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานคุรุภัณฑ)

โต๊ะพับอเนกประสงคหน้าขาว จํานวน 2,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพันอเนกประสงคหน้าขาว ขนาด
กว้าง 75 x ลึก 180 x 75 ซม. หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ปาติเกิ้ล ปิดผิว
ด้วยแผนโฟมิก้าขาว กันน้ํา กันร้อน และรอยขีดขวนได้ดี ขอบ
หน้าโต๊ะปิดด้วย PVC สีดํา ป้องกันการกระแทก โครงขาชุบโครเมี่
ยม สามารถพับขาเก็บได้

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครนดั๊ม จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครนดั๊ม (คุณลักษณะตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑฉบับเดือน ธันวาคม 2563)
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) หน้าที่ 37  ข้อ
ที่ 17

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท (คุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอรตามเกณฑราคากลาง)เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 58
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,050,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.  บ้านอุดมทรัพย  หมูที่ 16 จํานวน 223,900 บาท

ถนนกว้าง 4.0 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง  97.00  เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน งาน
กอสร้างทางและระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  จังหวัดนครราชสีมา)  สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2) หน้าที่ 3 ข้อ
ที่ 7

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองไผน้อย  หมูที่  11 จํานวน 278,600 บาท

ถนนกว้าง 5.00 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง  90.00  เมตร ลงไหลทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้าง
ละ 0.25  เมตร
พร้อมป้ายโครงการ  (ตามแบบมาตรฐาน งานกอสร้างทางและ
ระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  จังหวัด
นครราชสีมา)  สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2) หน้าที่ 2 ข้อที่ 6

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเงิน หมูที่  1 จํานวน 201,500 บาท

ถนนกว้าง 3.50 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง  100.00 เมตร ถนนจากบ้านนางลอย - บ้านนางอนงควดี  
พร้อมป้ายโครงการ ( ตามแบบมาตรฐาน งานกอสร้างทางและ
ระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  จังหวัด
นครราชสีมา )  
สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2) หน้าที่ 1 ข้อที่ 1
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละกอ หมูที่  3 จํานวน 94,500 บาท

ถนนกว้าง 4.00 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 41.00  เมตร ถนนจากบ้านนางหลาบ  ทิศกระโทก - บ้าน
นางตุ้ม  ทิศกระโทก ( ตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างทางและ
ระบบระบายน้ํา    องคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา )  สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2) หน้าที่ 1 ข้อที่ 3

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านชองโค หมูที่ 2 จํานวน 201,500 บาท

ถนนกว้าง 4.00 เมตร ลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 294.00 เมตร จากบล๊อคคอนเวิรทบ้านหมั่น - ถึงถนน รพช
. พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน งานกอสร้างทางและ
ระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนท้องถิ่น) สอดคล้องกับ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 2) หน้าที่ 1 ข้อที่ 2

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนตาพรม หมูที่ 10 จํานวน 461,900 บาท

ถนนกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 418.00 เมตร เสริมดินหนา
เฉลี่ย  0.30 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมปรับ
เกรดบดทับแนนพร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน งานกอ
สร้างทางและระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  จังหวัดนครราชสีมา)  
สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2) หน้าที่ 2 ข้อที่ 5

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนไม้แดง  หมูที่  8 จํานวน 538,100 บาท

ถนนกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 617.00 เมตร ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย  0.15 เมตร
วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ? 0.40  เมตร จํานวน 14 ทอน พร้อมเท
ลีนยาแนวและดาดหน้าทอทั้ง 2 ด้าน พร้อมปรับเกรดบดทับ
แนน  พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน งานกอสร้างทาง
และระบบระบายน้ํา องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา )  
สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2) หน้าที่ 2 ข้อที่ 4
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยคาสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ในงานหรือ
โครงการและสํานักเบิกที่มีความจําเป็นต้องจายเงินเพิ่มภายใต้แผน
งานเดียวกัน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคาสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ในงานหรือโครงการและสํานักเบิกที่มีความจําเป็นต้องจายเงิน
เพิ่มภายใต้แผนงานเดียวกัน เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลว. 11 ก.ย. 60          
     

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,161,900 บาท

งบบุคลากร รวม 916,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 916,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 711,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. นักบริหารงานการเกษตร
2. นักวิชาการเกษตร
จํานวน 12 เดือน     
    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. นักบริหารงานการเกษตร
จํานวน 12 เดือน     
    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน 12 เดือน          
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้าง ดังนี้
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน 12 เดือน           

    

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะ
กรรมการเปิดซอง และอื่น ๆ ตามหนังสือ กค. 0402.5/ว 156 ลว
. 19 ก.พ. 60          

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบ มท. วาด้วย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
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ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการแปลงสาธิตเกษตรอินทรียตําบลศรีละกอ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการแปลงสาธิตเกษตรอินทรียตําบล
ศรีละกอ คาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายในการเตรียมพื้นที่
แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย เชน ไถกลบตอซัง ไถกอนการหวาน ตี
พรวนเมื่อหวาน และอื่นๆ คาปุ๋ยอินทรีย คาพันธุข้าวหอมมะลิ คา
กระสอบสําหรับบรรจุข้าว คาจ้างเหมาเกษตรกรรม คาจ้างเหมา
เกี่ยวข้าว และอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขง
กีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 48 ข้อ
ที่ 3         
    

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนท้องถิ่นและลูกจ้าง ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557          
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คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน และการฝึกอบรมสัมมนาตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบลและลูกจ้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา
ตาง ๆ ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้าง  ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557         

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการควบคุมกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการควบคุม
กําจัดโรคพิษสุนัขบ้า คาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุที่ใช้ในการอบรม และอื่น ๆ สอดคล้องกับแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 101 ข้อที่ 12     

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า คาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คา
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า คาเข็มฉีดยา คาไซริ๊งพลาสติก คาแอลกอ
ฮอลล คาสําลี และอื่นๆ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลว 31 ส.ค. 60 และ
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 102 ข้อ
ที่ 14    
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตว คาใช้จายประกอบด้วย เชนคาสํารวจสุนัขและ
แมว และอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว 0120 ลว. 12 ม.ค. 60 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 102 ข้อ
ที่ 13 
          

โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตตามวิถี
เกษตรอินทรีย

จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกษตรกร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตตามวิถีเกษตรอินทรีย  คาใช้จาย
ประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คา
ตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอุปกรณประกอบการฝึก
อบรม และอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา พ.ศ. 2559
 และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 48 ข้อที่ 1
        
   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑและ
อื่นๆ      
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ตลอดจนวัสดุสํานักงาน
อื่น ๆ สําหรับบริหารงานภายในองคกร และอํานวยความสะดวก
ในการให้บริการประชาชน เป็นต้น
ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59         
    

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุทางการเกษตร เชน ยากําจัดศัตรูพืชและ
สัตว พันธุพืช ยาฆาเพลี้ยหรือแมลงตาง ๆ EM ปุ๋ยอุปกรณทางการ
เกษตร เป็นต้น    
     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผน
ดิสก  โปรแกรม   และวัสดุอื่นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ    
     

งบลงทุน รวม 5,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน (มอก.) จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน (มอก.) จํานวน 1 ตู้ ๆ
 ละ 5,900 บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563)     
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะในเขตพื้นที่
ตําบลศรีละกอ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลศรีละกอ คาใช้จายประกอบด้วย คา
จ้างเหมาจัดทําป้าย คาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงาน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คาจัด
ซื้ออุปกรณในการกําจัดวัชพืช คาวัสดุเชื้อเพลิง และอื่นๆ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 52 ข้อ
ที่ 5   
         

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ คาใช้
จายประกอบด้วย คาจ้างเหมาจัดทําป้าย คาจ้างเหมาจัดเตรียม
สถานที่จัดงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม คาจัดซื้ออุปกรณและอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 52 ข้อ
ที่ 7    
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
การปลูกหญ้าแฝก

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนิน
การอันเนื่องมาจากพระราชดําริการปลูกหญ้าแฝก คาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้าย  คาถุงพลาสติก คาอาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอื่นๆ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท
. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 51ข้อ
ที่ 1     
     

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี คาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม และอื่นๆ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขง
กีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 52 ข้อที่ 4
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โครงการอบรมอนุรักษฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตําบลศรีละกอ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมอนุรักษฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตําบลศรีละกอ คาใช้จายประกอบ
ด้วย คาวิทยากร คาป้าย คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 52ข้อ
ที่ 6     
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

130,000

เงินสํารองจาย 1,200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,802,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,440,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

460,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

220,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,200

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,828,900

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

130,000

เงินสํารองจาย 1,200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,802,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,440,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

460,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

220,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,200

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,828,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,200

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

94,800

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

552,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,108,000 473,100

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,566,100 2,242,000 765,500

เงินประจําตําแหนง 192,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

96,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

102,000 36,000

เงินวิทยฐานะ 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 462,000 100,000 36,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 5,000 5,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

590,000 10,000 184,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,200

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

94,800

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

552,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 604,600 138,500 2,324,200

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

919,700 711,500 10,204,800

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 360,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 120,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

57,600 24,000 219,600

เงินวิทยฐานะ 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 598,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000 35,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

200,000 30,000 1,014,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

55,000 10,000 20,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 212,000 15,000 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล

10,000

คาจ้างเหมาโฆษณา 
และเผยแพรประชา
สัมพันธ์ตางๆ

10,000

คาจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ์
ตาง ๆ

20,000

คาจ้างเหมาบริการเซ็นต์
รับรองแบบ

คาจ้างเหมาบริการอื่น 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 95,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000 10,000 312,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล

10,000

คาจ้างเหมาโฆษณา 
และเผยแพรประชา
สัมพันธ์ตางๆ

10,000

คาจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ์
ตาง ๆ

10,000 30,000

คาจ้างเหมาบริการเซ็นต์
รับรองแบบ

40,000 40,000

คาจ้างเหมาบริการอื่น 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมายามรักษา
ความปลอดภัย

72,000

คาใช้จาย คาของขวัญ 
ของรางวัลหรือเงิน
รางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ และพวงมาลา 
สําหรับพิธีการในวัน
สําคัญตาง ๆ

3,000

คาใช้จายโครงการกําจัด
วัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะในเขตพื้นที่
ตําบลศรีละกอ

คาใช้จายโครงการสืบ
สานประเพณีแหเทียน
เข้าพรรษา อบต.ศรีละ
กอ

คาใช้จายตามโครงการ
แปลงสาธิตเกษตร
อินทรีย์ตําบลศรีละกอ

คาใช้จายตามโครงการ
สงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส

10,000

คาใช้จายตามโครงการ
อบรมผู้ดูแลคนพิการ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมายามรักษา
ความปลอดภัย

72,000

คาใช้จาย คาของขวัญ 
ของรางวัลหรือเงิน
รางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ และพวงมาลา 
สําหรับพิธีการในวัน
สําคัญตาง ๆ

3,000

คาใช้จายโครงการกําจัด
วัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะในเขตพื้นที่
ตําบลศรีละกอ

20,000 20,000

คาใช้จายโครงการสืบ
สานประเพณีแหเทียน
เข้าพรรษา อบต.ศรีละ
กอ

30,000 30,000

คาใช้จายตามโครงการ
แปลงสาธิตเกษตร
อินทรีย์ตําบลศรีละกอ

10,000 10,000

คาใช้จายตามโครงการ
สงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส

10,000

คาใช้จายตามโครงการ
อบรมผู้ดูแลคนพิการ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเข้ารวม
กิจกรรมตาง ๆ

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

195,000 70,000 30,000

คาใช้จายในการเบิกรับ
วารสาร นิตยสารท้อง
ถิ่น หนังสือ ระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือพิมพ์ 
และอื่น ๆ

5,000

คาใช้จายในการรังวัด
ที่ดินสาธารณประโยชน์

20,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

350,000

คาใช้จายเพื่อดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยหรือ
ตามหนังสือสั่งการ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเข้ารวม
กิจกรรมตาง ๆ

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 15,000 340,000

คาใช้จายในการเบิกรับ
วารสาร นิตยสารท้อง
ถิ่น หนังสือ ระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือพิมพ์ 
และอื่น ๆ

5,000

คาใช้จายในการรังวัด
ที่ดินสาธารณประโยชน์

20,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

350,000

คาใช้จายเพื่อดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยหรือ
ตามหนังสือสั่งการ

20,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:29:39 หน้า : 10/32
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาติดตั้งไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
 คาติดตั้งประปาพร้อม
อุปกรณ์ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการ
ประปา  คาติดตั้ง
โทรศัพท์  เครื่องรับ
สัญญาณตางๆ  คาปรับ
ปรุงและดูแลเว็บไซค์  
คาตอสัญญาคาเชาพื้นที่ 
 คาเชาโดเมนเนม  คา
พื้นที่เว็บไซค์  คาบํารุง
รักษาระบบและสํารอง
ข้อมูล  คาปรับปรุง 
Banner  คาบริการ
เปลี่ยนแปลง Banner

5,000

คาธรรมเนียม คาคําขอ 
คาตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนที่ดิน

25,000

คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียน และการฝึก
อบรมตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:29:39 หน้า : 11/32
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาติดตั้งไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
 คาติดตั้งประปาพร้อม
อุปกรณ์ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการ
ประปา  คาติดตั้ง
โทรศัพท์  เครื่องรับ
สัญญาณตางๆ  คาปรับ
ปรุงและดูแลเว็บไซค์  
คาตอสัญญาคาเชาพื้นที่ 
 คาเชาโดเมนเนม  คา
พื้นที่เว็บไซค์  คาบํารุง
รักษาระบบและสํารอง
ข้อมูล  คาปรับปรุง 
Banner  คาบริการ
เปลี่ยนแปลง Banner

5,000

คาธรรมเนียม คาคําขอ 
คาตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนที่ดิน

25,000

คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียน และการฝึก
อบรมตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง

40,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:29:39 หน้า : 12/32
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียน และการฝึก
อบรมสัมมนาตาง ๆ 
ของพนักงานสวนตําบล 
และลูกจ้าง

80,000

คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียน และการฝึก
อบรมสัมมนาตาง ๆ 
ของพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้าง

คาธรรมเนียมคาลง
ทะเบียนฝึกอบรมและ
สัมมนาตาง ๆ

60,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนฝึกอบรม และ
สัมมนาตาง ๆ

160,000 30,000

โครงการ อบต. สัญจร 10,000

โครงการแขงขันกีฬาสี
สําหรับเด็กปฐมวัย

โครงการงานพิธีบวง
สรวงทานท้าวสุรนารี
และงานฉลองชัยชนะ
ทานท้าวสุรนารี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียน และการฝึก
อบรมสัมมนาตาง ๆ 
ของพนักงานสวนตําบล 
และลูกจ้าง

80,000

คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียน และการฝึก
อบรมสัมมนาตาง ๆ 
ของพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้าง

20,000 20,000

คาธรรมเนียมคาลง
ทะเบียนฝึกอบรมและ
สัมมนาตาง ๆ

60,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนฝึกอบรม และ
สัมมนาตาง ๆ

190,000

โครงการ อบต. สัญจร 10,000

โครงการแขงขันกีฬาสี
สําหรับเด็กปฐมวัย

20,000 20,000

โครงการงานพิธีบวง
สรวงทานท้าวสุรนารี
และงานฉลองชัยชนะ
ทานท้าวสุรนารี

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทบทวน ปรับ
ปรุง แผนชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ของ อบต
.ศรีละกอ

10,000

โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกัน
พลเรือน อบต.ศรีละกอ

50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และการควบคุม
กําจัดโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการฝึกอาชีพกลุม
สตรีแมบ้านและ
ประชาชนตําบลศรีละ
กอ

20,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:29:39 หน้า : 15/32
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทบทวน ปรับ
ปรุง แผนชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ของ อบต
.ศรีละกอ

10,000

โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

30,000 30,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกัน
พลเรือน อบต.ศรีละกอ

50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และการควบคุม
กําจัดโรคพิษสุนัขบ้า

10,000 10,000

โครงการฝึกอาชีพกลุม
สตรีแมบ้านและ
ประชาชนตําบลศรีละ
กอ

20,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:29:39 หน้า : 16/32
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนชวงเทศกาล

50,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดําเนินการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
การปลูกหญ้าแฝก

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

803,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:29:39 หน้า : 17/32
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนชวงเทศกาล

50,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดําเนินการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
การปลูกหญ้าแฝก

5,000 5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

803,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

75,000 75,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

15,000 15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี

25,000 25,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:29:39 หน้า : 18/32
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกฯ และ
เจ้าหน้าที่ของ อบต.ศรี
ละกอ

10,000

โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อบต.ศรีละกอ

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกษตรกร ลดต้นทุน 
เพิ่มผลผลิตตามวิถี
เกษตรอินทรีย์

โครงการอบรมให้ความ
รู้ระบอบประชาธิปไตย
และกฎหมายท้องถิ่น

20,000

โครงการอบรมอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อมตําบลศรีละกอ

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

วัสดุการศึกษา 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 206,000 50,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกฯ และ
เจ้าหน้าที่ของ อบต.ศรี
ละกอ

10,000

โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อบต.ศรีละกอ

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกษตรกร ลดต้นทุน 
เพิ่มผลผลิตตามวิถี
เกษตรอินทรีย์

10,000 10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ระบอบประชาธิปไตย
และกฎหมายท้องถิ่น

20,000

โครงการอบรมอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อมตําบลศรีละกอ

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 50,000 50,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุการศึกษา 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 20,000 346,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 1,585,000

วัสดุจราจร

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 155,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 18,200

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

วัสดุสํานักงาน 180,000 60,000 15,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาไฟฟ้า 200,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,605,000

วัสดุจราจร 5,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 205,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 18,200

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 10,000 305,000

วัสดุอื่น 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาไฟฟ้า 200,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:29:39 หน้า : 22/32
166



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือขาย 
(สําหรับติดตั้งภายนอก
สํานักงาน)

22,800

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือขาย 
(สําหรับติดตั้งภายนอก
หนวยงาน)

22,800

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือขาย 
(สําหรับติดตั้งภายใน
สํานักงาน)

12,000

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือขาย 
(สําหรับติดตั้งภายใน
หนวยงาน)

12,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือขาย 
(สําหรับติดตั้งภายนอก
สํานักงาน)

22,800

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือขาย 
(สําหรับติดตั้งภายนอก
หนวยงาน)

22,800

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือขาย 
(สําหรับติดตั้งภายใน
สํานักงาน)

12,000

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือขาย 
(สําหรับติดตั้งภายใน
หนวยงาน)

12,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง) 
แบบแขวน

64,800 194,400

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 
1

10,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

2,500

คาจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 
บาน (มอก.) จํานวน 4 
ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท 
(ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2563)

23,600

คาจัดซื้อเตาแก๊ส 4,000

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 8,900

คาจัดซื้อผ้ามานพร้อม
อุปกรณ์

50,000

คาจัดซื้อรถกระเช้าไฟ
ฟ้าเครนดั๊ม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง) 
แบบแขวน

32,400 291,600

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 
1

10,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

5,000 7,500

คาจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 
บาน (มอก.) จํานวน 4 
ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท 
(ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2563)

23,600

คาจัดซื้อเตาแก๊ส 4,000

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 8,900

คาจัดซื้อผ้ามานพร้อม
อุปกรณ์

50,000

คาจัดซื้อรถกระเช้าไฟ
ฟ้าเครนดั๊ม

2,500,000 2,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น
แบบคว่ําถัง  จํานวน  1  
เครื่อง

8,000

จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 
บาน (มอก.)

11,800

โต๊ะพับอเนกประสงค์
หน้าขาว

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล.  บ้านอุดมทรัพย์  
หมูที่ 16

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล. บ้านหนองไผน้อย  
หมูที่  11

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาเงิน หมูที่  1

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านละกอ หมูที่  3
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น
แบบคว่ําถัง  จํานวน  1  
เครื่อง

8,000

จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 
บาน (มอก.)

5,900 17,700

โต๊ะพับอเนกประสงค์
หน้าขาว

2,200 2,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล.  บ้านอุดมทรัพย์  
หมูที่ 16

223,900 223,900

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล. บ้านหนองไผน้อย  
หมูที่  11

278,600 278,600

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาเงิน หมูที่  1

201,500 201,500

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านละกอ หมูที่  3

94,500 94,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านชองโค หมู
ที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านโนนตา
พรม หมูที่ 10

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านโนนไม้แดง 
 หมูที่  8

เงินชดเชยคาสิ่งกอสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ในงานหรือ
โครงการและสํานักเบิก
ที่มีความจําเป็นต้องจาย
เงินเพิ่มภายใต้แผนงาน
เดียวกัน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านชองโค หมู
ที่ 2

201,500 201,500

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านโนนตา
พรม หมูที่ 10

461,900 461,900

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านโนนไม้แดง 
 หมูที่  8

538,100 538,100

เงินชดเชยคาสิ่งกอสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ในงานหรือ
โครงการและสํานักเบิก
ที่มีความจําเป็นต้องจาย
เงินเพิ่มภายใต้แผนงาน
เดียวกัน

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

คาอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

2,900,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

15,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

340,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอจักราช

200,000

อุดหนุนอําเภอจักราช
โครงการรัฐพิธี งาน
ประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรมอําเภอ

รวม 23,288,000 13,254,500 242,000 9,106,800 350,000 1,184,300 200,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

คาอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

2,900,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

15,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

340,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอจักราช

200,000

อุดหนุนอําเภอจักราช
โครงการรัฐพิธี งาน
ประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรมอําเภอ

20,000 20,000

รวม 100,000 6,892,500 1,261,900 56,000,000
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