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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลคุงน้ําวน
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 31,345,848.47 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 50,556,845.76 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,437,764.25 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 1,168,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

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

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 21,486,139.96 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 23,751.21 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 192,937.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 84,420.59 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 974,275.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 13,415.37 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 10,604,201.94 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,593,138.75 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 20,328.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 18,112,081.34 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 6,681,708.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,192,743.54 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,906,429.80 บาท

งบลงทุน จํานวน 17,200.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 314,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 820,900.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 28,453.89 142,000.00 39,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

235,662.50 319,800.00 328,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 215,348.58 240,000.00 245,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

1,257,739.00 1,800,000.00 1,600,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 570.13 8,000.00 8,500.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 2,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,737,774.10 2,511,800.00 2,222,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,436,478.68 14,955,200.00 14,778,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,436,478.68 14,955,200.00 14,778,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,445,760.00 12,939,000.00 12,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,445,760.00 12,939,000.00 12,500,000.00

รวม 27,620,012.78 30,406,000.00 29,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,925,215.00 8,992,731.00 9,394,706.00

งบบุคลากร 9,885,242.99 10,984,420.00 11,629,620.00

งบดําเนินงาน 5,283,729.64 6,880,649.00 7,879,674.00

งบลงทุน 507,300.00 3,053,200.00 59,000.00

งบเงินอุดหนุน 444,000.00 495,000.00 537,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 25,045,487.63 30,406,000.00 29,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,505,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 745,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,783,404

แผนงานสาธารณสุข 452,120

แผนงานสังคมสงเคราะห 576,880

แผนงานเคหะและชุมชน 866,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 563,750

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 307,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,660,420

แผนงานการเกษตร 80,000

แผนงานการพาณิชย 1,565,700

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,394,706

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,394,706 9,394,706
    งบกลาง 9,394,706 9,394,706

หนา : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,231,760 648,240 2,089,520 7,969,520
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 0 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,179,040 648,240 2,089,520 5,916,800

งบดําเนินงาน 2,058,400 105,000 367,800 2,531,200
    คาตอบแทน 49,400 85,000 182,800 317,200

    คาใชสอย 1,415,000 20,000 100,000 1,535,000

    คาวัสดุ 289,000 0 50,000 339,000

    คาสาธารณูปโภค 305,000 0 35,000 340,000

งบลงทุน 0 0 4,300 4,300
    คาครุภัณฑ 0 0 4,300 4,300

หนา : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 180,000 90,000 475,000 745,000
    คาใชสอย 180,000 90,000 75,000 345,000

    คาตอบแทน 0 0 45,000 45,000

    คาวัสดุ 0 0 355,000 355,000

หนา : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 859,200 457,980 0 1,317,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 859,200 457,980 0 1,317,180

งบดําเนินงาน 274,000 557,224 131,000 962,224
    คาตอบแทน 2,000 0 0 2,000

    คาใชสอย 230,000 196,775 131,000 557,775

    คาวัสดุ 42,000 289,849 0 331,849

    คาสาธารณูปโภค 0 70,600 0 70,600

งบเงินอุดหนุน 0 504,000 0 504,000
    เงินอุดหนุน 0 504,000 0 504,000

หนา : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 160,120 0 160,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 160,120 0 160,120

งบดําเนินงาน 0 292,000 292,000
    คาใชสอย 0 272,000 272,000

    คาวัสดุ 0 20,000 20,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 416,880 416,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 416,880 416,880

งบดําเนินงาน 142,000 142,000
    คาใชสอย 142,000 142,000

งบเงินอุดหนุน 18,000 18,000
    เงินอุดหนุน 18,000 18,000

หนา : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 866,000 866,000
    คาใชสอย 816,000 816,000

    คาวัสดุ 50,000 50,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 15,000 548,750 563,750
    คาใชสอย 15,000 548,750 563,750
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 242,000 0 292,000
    คาใชสอย 50,000 242,000 0 292,000

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

หนา : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร 1,405,920 1,405,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,405,920 1,405,920

งบดําเนินงาน 254,500 254,500
    คาตอบแทน 67,500 67,500

    คาใชสอย 75,000 75,000

    คาวัสดุ 112,000 112,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000 80,000
    คาใชสอย 30,000 40,000 70,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

หนา : 7/8



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 360,000 360,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 360,000 360,000

งบดําเนินงาน 1,151,000 1,151,000
    คาใชสอย 140,000 140,000

    คาวัสดุ 495,000 495,000

    คาสาธารณูปโภค 516,000 516,000

งบลงทุน 54,700 54,700
    คาครุภัณฑ 54,700 54,700

หนา : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,505,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 745,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,783,404

แผนงานสาธารณสุข 452,120

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 576,880

แผนงานเคหะและชุมชน 866,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 563,750

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 307,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,660,420

แผนงานการเกษตร 80,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,565,700

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,394,706

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จึงตราข้อ
บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลคุ้งน้ําวน และโดยอนุมัติของนายอําเภอเมือง
ราชบุรี

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 29,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลคุ้งน้ําวนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลคุ้งน้ําวนมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายพิชิต  บํารุงทรัพย์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลคุ้งน้ําวน

อนุมัติ

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

(นายทศพล  เผื่อนอุดม)

ตําแหนง นายอําเภอเมืองราชบุรี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 146,875.10 200.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 134,383.00 3,000.02 0.00 100.00 % 500.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 19,957.87 136,000.00 -77.94 % 30,000.00
     ภาษีป้าย 6,090.00 5,296.00 6,000.00 41.67 % 8,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 287,348.10 28,453.89 142,000.00 39,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 756.60 727.50 800.00 25.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 148,110.00 148,690.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

500.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,951.00 1,147.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 300.00 240.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 140,343.00 69,898.00 140,000.00 0.00 % 140,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,200.00 3,000.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 26,136.00 100.00 10,000.00 -95.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

9,600.00 9,600.00 10,000.00 50.00 % 15,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,702.00 260.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 336,598.60 235,662.50 319,800.00 328,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 2,000.00 4,000.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     ดอกเบี้ย 245,827.98 211,348.58 230,000.00 4.35 % 240,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 247,827.98 215,348.58 240,000.00 245,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 1,175,564.00 1,257,739.00 1,800,000.00 -11.11 % 1,600,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,175,564.00 1,257,739.00 1,800,000.00 1,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 9,843.00 23.13 0.00 100.00 % 300.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 11,500.00 0.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 100.00 0.00 0.00 100.00 % 200.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 8,456.00 547.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 29,899.00 570.13 8,000.00 8,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 457,349.29 557,742.85 500,000.00 30.00 % 650,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,069,021.25 7,496,498.41 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,884,978.52 1,854,069.38 2,200,000.00 -9.09 % 2,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 65,502.35 90,950.70 80,000.00 62.50 % 130,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,197,738.56 2,751,935.96 3,180,000.00 -2.52 % 3,100,000.00
     คาภาคหลวงแร 42,259.43 43,526.65 40,000.00 50.00 % 60,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 28,196.55 24,500.73 25,000.00 52.00 % 38,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

937,029.00 617,254.00 930,000.00 -13.98 % 800,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 500.00 0.00 200.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,682,574.95 13,436,478.68 14,955,200.00 14,778,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 11,854,126.00 12,445,760.00 12,939,000.00 -3.39 % 12,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,854,126.00 12,445,760.00 12,939,000.00 12,500,000.00
รวมทุกหมวด 28,613,938.63 27,620,012.78 30,406,000.00 29,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน

อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 39,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 8,500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 328,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 140,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
มากกวาปที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 245,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 240,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,600,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 1,600,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 8,500 บาท
เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 300 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 5,000 บาท

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 200 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,778,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 650,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรใกลเคียงกับปที่ผานมา
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,100,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 38,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรใกลเคียงกับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,500,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการ
อุดหนุนใกลเคียงกับปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 129,123 133,982 168,356 -6.01 % 158,240

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,234 5,258 8,806 -22.78 % 6,800

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,250,100 6,391,500 6,550,000 0 % 6,550,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,473,600 1,737,600 1,880,000 0 % 1,880,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 9,500 12,000 12,000 0 % 12,000

เงินสํารองจาย 0 308,265 70,970 101.02 % 142,666

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 340,000

-  เงินคาเชาที่ดินสําหรับผลิตน้ําประปาผิว
ดินขนาดใหญมาก บ้านทาใหญ หมูที่ 4 
ตําบลคุ้งน้ําวน

40,000 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลคุ้งน้ําวน

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

-  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลคุ้งน้ําวน

70,000 0 0 0 % 0

เงินคาเชาสถานที่ตั้งประปาผิวดินขนาดใหญ
มาก ที่ดินโฉนดเลขที่ 23188 หมูที่ 2 ตําบล
คุ้งน้ําวน อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

0 0 0 100 % 135,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
คุ้งน้ําวน

0 70,000 70,000 0 % 70,000

เงินสมทบกองบุญวันละบาทตําบลคุ้งน้ําวน 100,000 100,000 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

157,890 166,610 349,340 -100 % 0

รวมงบกลาง 8,234,447 8,925,215 9,209,472 9,394,706
รวมงบกลาง 8,234,447 8,925,215 9,209,472 9,394,706
รวมงบกลาง 8,234,447 8,925,215 9,209,472 9,394,706

รวมแผนงานงบกลาง 8,234,447 8,925,215 9,209,472 9,394,706
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

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

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,368,000 1,368,000 1,368,000 0 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 2,052,720 2,052,720 2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,080,308 2,390,602.38 2,373,940 -11.45 % 2,102,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,089,600 1,242,555 1,321,000 -41.83 % 768,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 91,260 87,392 84,000 -32.71 % 56,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,513,168 3,972,549.38 4,030,940 3,179,040
รวมงบบุคลากร 5,565,888 6,025,269.38 6,083,660 5,231,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,000 400 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาเชาบ้าน 42,000 60,000 60,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 43,400

รวมค่าตอบแทน 73,700 111,980 136,500 49,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 165,979 158,084 182,000 9.89 % 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 8,225 12,775 10,000 50 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์
การดําเนินงานของ อบต.คุ้งน้ําวน

28,000 30,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งในระดับจังหวัดและระดับท้อง
ถิ่น

2,825 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นํา
ท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และพนักงานของ
องค์การบริหารสวนตําบลคุ้งน้ําวน

0 292,553 0 0 % 0
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คาใช้จายในการจัดโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นํา
ท้องถิ่น ผู้นําชุมชนและพนักงานของ
องค์การบริหารสวนตําบลคุ้งน้ําวน

221,068 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับบุคลากรท้องถิ่น

19,667 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 193,112 104,336 200,000 -50 % 100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 450,000 -11.11 % 400,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 200,000

โครงการประชาสัมพันธ์ การดําเนินงานของ 
 อบต.คุ้งน้ําวน

0 0 39,000 2.56 % 40,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน 
และพนักงานขององค์การบริหารสวนตําบล
คุ้งน้ําวน

0 0 261,400 7.12 % 280,000

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
บุคลากรท้องถิ่น

0 0 20,000 50 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 382,600.5 275,890.7 220,000 -31.82 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,021,476.5 873,638.7 1,382,400 1,415,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 177,465.7 79,946 80,000 25 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,095 19,860 10,000 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  17:23 หน้า : 5/46



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

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,998 21,964 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 1,000 3,215 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 122,000 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,623.96 75,220.08 80,000 25 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,670 28,400 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 434,852.66 228,605.08 239,000 289,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 298,592.07 338,963.57 275,330 -9.2 % 250,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,275 0 0 0 % 0

คาบริการโทรศัพท์ 15,226.1 12,715.88 15,500 29.03 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 130 4,000 25 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 24,651.08 22,983.6 25,000 20 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 345,744.25 374,793.05 319,830 305,000
รวมงบดําเนินงาน 1,875,773.41 1,589,016.83 2,077,730 2,058,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 6,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 4,780 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม 21,180 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บหนังสือโลง 4 ชั้น 5,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ชอง 12,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 14,100 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

0 51,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน

16,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

8,600 8,600 0 0 % 0

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

จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 5,600 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 115,260 64,600 0 0
รวมงบลงทุน 115,260 64,600 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,556,921.41 7,678,886.21 8,161,390 7,290,160
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 399,360

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 248,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 648,240
รวมงบบุคลากร 0 0 0 648,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 85,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 105,000
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รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 753,240
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 927,000 899,970 1,148,040 13.57 % 1,303,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 100 % 48,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 457,440 527,119 637,500 4.69 % 667,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 26,280 29,677 38,220 -25.9 % 28,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,452,720 1,495,266 1,889,760 2,089,520
รวมงบบุคลากร 1,452,720 1,495,266 1,889,760 2,089,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

40,300 27,100 65,000 0 % 65,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 81,000 105,000 108,000 0 % 108,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 8,800

รวมค่าตอบแทน 126,100 139,250 182,000 182,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 84,903 27,664 20,000 -50 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 2,000 0 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี

0 7,655 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

4,926 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 54,980 12,880 15,000 -33.33 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 0 0 8,000 0 % 8,000
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โครงการรับชําระภาษีและออกหนวยรับ
ชําระภาษี

0 0 1,000 -100 % 0

โครงการรับชําระภาษีและออกหนวยรับ
ชําระภาษีเคลื่อนที่

0 0 0 100 % 5,000

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจให้แก 
ประชาชนและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาพัสดุ

0 0 5,000 0 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 144,809 48,199 61,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 71,894 39,860 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,810 26,380 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 98,704 66,240 50,000 50,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 10,294 28,796.4 30,000 16.67 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,294 28,796.4 30,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 379,907 282,485.4 323,000 367,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 2,400 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน

16,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,300

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

4,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,400 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,100 6,800 854,000 4,300
รวมงบลงทุน 25,100 6,800 854,000 4,300

รวมงานบริหารงานคลัง 1,857,727 1,784,551.4 3,066,760 2,461,620
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,414,648.41 9,463,437.61 11,228,150 10,505,020
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(อปพร.) ตําบลคุ้งน้ําวน

100,000 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)

0 0 20,000 650 % 150,000

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนของชุมชนตําบลคุ้งน้ําวน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันอัคคีภัย
และการชวยเหลือตนเองเบื้องต้น

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 100,000 0 25,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 100,000 0 25,000 180,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 100,000 0 25,000 180,000
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งานเทศกิจ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 82,500 82,500 90,000 0 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 82,500 82,500 90,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 82,500 82,500 90,000 90,000

รวมงานเทศกิจ 82,500 82,500 90,000 90,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

44,100 21,000 20,100 123.88 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 44,100 21,000 20,100 45,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต์

3,600 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในกาารจัดโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต์

0 6,950 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต์

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน

0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 150 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 3,600 6,950 30,000 75,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 4,000 25 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,411.59 16,572.56 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 20,000 650 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 5,411.59 16,572.56 54,000 355,000
รวมงบดําเนินงาน 53,111.59 44,522.56 104,100 475,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 53,111.59 44,522.56 104,100 475,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 235,611.59 127,022.56 219,100 745,000
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 630,720 611,711.61 708,660 -7.18 % 657,780

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 91,629 143,520 3.51 % 148,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 14,222 16,500 -34.18 % 10,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 672,720 756,062.61 910,680 859,200
รวมงบบุคลากร 672,720 756,062.61 910,680 859,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,000 0 % 1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 36,000 44,000 48,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 13,600 -100 % 0

เงินชวยเหลือบุตร 0 1,937 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 36,000 45,937 63,600 2,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 124,500 109,070 130,000 0 % 130,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 25,840 15,700 30,000 -33.33 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,950 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 170,290 124,770 180,000 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,195 25,186 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 44,200 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,800 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 73,195 25,186 42,000 42,000
รวมงบดําเนินงาน 279,485 195,893 285,600 274,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 7,170 0 0 0 % 0
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จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 
จํานวน 1 ใบ

6,100 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 14,100 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 8,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,370 25,600 0 0
รวมงบลงทุน 27,370 25,600 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 979,575 977,555.61 1,196,280 1,133,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 240,971 249,900 265,560 5.58 % 280,380

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 137,040 130,680 147,600 4.07 % 153,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 22,380 16,860 11,820 103.05 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 400,391 397,440 424,980 457,980
รวมงบบุคลากร 400,391 397,440 424,980 457,980

งบดําเนินงาน
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการตางๆ ที่สงเสริม
คุณภาพการศึกษา

0 436 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการรับสมัครนัก
เรียน

765 900 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก...สาร

436 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารสวนตําบลคุ้งน้ําวน

152,210 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารสวนตําบลคุ้งน้ําวน)

0 150,650 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการสานสัมพันธ์
ระหวางบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,961 1,978 0 0 % 0

โครงการรับสมัครนักเรียน 0 0 1,800 0 % 1,800

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...สาร 0 0 500 0 % 500
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลคุ้งน้ําวน)

0 0 188,350 2.14 % 192,375

โครงการสานสัมพันธ์ระหวางบ้านกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 2,100 0 % 2,100

รวมค่าใช้สอย 155,372 153,964 192,750 196,775
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,752 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 6,000 4,630.82 % 283,849

คาอาหารเสริม (นม) 210,683.28 229,641.22 277,849 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 212,435.28 229,641.22 289,849 289,849
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 16,478.34 69,600 0 % 69,600

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 16,478.34 70,600 70,600
รวมงบดําเนินงาน 367,807.28 400,083.56 553,199 557,224
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,300 0 0 0
รวมงบลงทุน 21,300 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

-  อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

393,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

0 0 480,000 5 % 504,000
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อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

0 424,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 393,000 424,000 480,000 504,000
รวมงบเงินอุดหนุน 393,000 424,000 480,000 504,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,182,498.28 1,221,523.56 1,458,179 1,519,204
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติประจําตําบลคุ้งน้ําวน

76,939 100,621.8 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการอบรมการเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย

4,878 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจํา
ตําบลคุ้งน้ําวน

0 0 130,000 -3.85 % 125,000

โครงการเด็กไทยโตไปไมโกง 0 0 7,900 -100 % 0

โครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 0 0 0 100 % 6,000
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โครงการอบรมการสงเสริมภาวะโภชนาการ
ในเด็ก

0 0 5,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 81,817 100,621.8 143,400 131,000
รวมงบดําเนินงาน 81,817 100,621.8 143,400 131,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) 

0 110,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 110,800 0 0
รวมงบลงทุน 0 110,800 0 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 81,817 211,421.8 143,400 131,000
รวมแผนงานการศึกษา 2,243,890.28 2,410,500.97 2,797,859 2,783,404
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 150,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 160,120
รวมงบบุคลากร 0 0 0 160,120

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 0 160,120
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,500 5,109 11,000 9.09 % 12,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี"

0 51,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี”

45,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก

8,291.8 1,969.3 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
"ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี"

0 0 43,500 83.91 % 80,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 140,000 0 % 140,000
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก

0 0 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 57,791.8 58,078.3 224,500 272,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 2,160 5,000 300 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 2,160 5,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 57,791.8 60,238.3 229,500 292,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 57,791.8 60,238.3 229,500 292,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 57,791.8 60,238.3 229,500 452,120

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 220,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 196,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 416,880
รวมงบบุคลากร 0 0 0 416,880
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการพัฒนากายและ
จิต สงเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ
ประชาชนตําบลคุ้งน้ําวน 

118,588 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
กายและจิตสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และประชาชนตําบลคุ้งน้ําวน

0 36,050 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพกายและจิต สง
เสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน
ตําบลคุ้งน้ําวน

0 0 52,000 173.08 % 142,000

รวมค่าใช้สอย 118,588 36,050 52,000 142,000
รวมงบดําเนินงาน 118,588 36,050 52,000 142,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

- อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานที่กลาง สําหรับศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้แก เทศบาลตําบล
หลักเมือง

20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานที่กลางสําหรับศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ให้แก องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ

0 0 18,000 0 % 18,000
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อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานที่กลางสําหรับศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเมือง
ราชบุรี ให้แก องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบ

0 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 18,000 18,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 18,000 18,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 138,588 56,050 70,000 576,880
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 138,588 56,050 70,000 576,880

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 432,480 414,260 666,380 -100 % 0

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 401,520 396,970 567,600 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 37,320 31,475 39,360 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 913,320 881,205 1,315,340 0
รวมงบบุคลากร 913,320 881,205 1,315,340 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 48,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,200 6,070 29,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,200 6,070 79,500 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 12,272 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 23,464 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 41,911.1 96,111.95 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 65,375.1 108,383.95 25,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,988 19,988 20,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,925 26,105 30,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 3,780 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 9,188.6 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,750 0 22,200 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 54,851.6 49,873 72,200 0
รวมงบดําเนินงาน 122,426.7 164,326.95 176,700 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,035,746.7 1,045,531.95 1,492,040 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. หมูที่ 
2 (หลังโรงเรียนวัดเหนือวน)

0 0 597,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมูที่ 1 (บ้านคุ้งกระถิน ซอย 14)

0 0 583,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. หมูที่ 3 (รอบ
ที่ทําการ อบต.คุ้งน้ําวน)

0 0 332,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟกิ่ง
เดี่ยว (แบบโซลาเซลล์) หมูที่ 6 (บริเวณบ้าน
คลองตาจา ซอย 5 - บ้านนายประทีป เทศ
เจริญ)

0 0 497,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟกิ่ง
เดี่ยว (แบบโซลาเซลล์) หมูที่ 7

497,000 0 0 0 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพัก หมูที่ 3 (รอบพื้นที่ที่ทํา
การ อบต.คุ้งน้ําวน)

0 0 87,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 497,000 0 2,096,000 0
รวมงบลงทุน 497,000 0 2,096,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 497,000 0 2,096,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 813,600 813,600 813,929 0.25 % 816,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะในครัวเรือน

13,285 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 826,885 813,600 813,929 816,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 900 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 826,885 813,600 818,929 866,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 826,885 813,600 818,929 866,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,359,631.7 1,859,131.95 4,406,969 866,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการสํารวจความพึง
พอใจในการดําเนินงานและการให้บริการ
ขององค์การบริหารสวนตําบลคุ้งน้ําวน

0 15,000 0 0 % 0

โครงการสํารวจความพึงพอใจในการดําเนิน
งานและการให้บริการของอบต.

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 15,000 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 15,000 15,000 15,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบไร้สาย 0 0 48,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 48,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 48,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 15,000 63,500 15,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และศึกษาดูงานการประกอบอาชีพ
และอาชีพเสริม ให้แก สตรี เยาวชน และ
ประชาชนตําบลคุ้งน้ําวน

209,075 298,955 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แกเด็กและเยาวชน

6,376 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการรณรงค์การ
ป้องกันและการปราบปรามการทุจริต

7,348 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในการจัดโครงการอบรมการสง
เสริมและพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นําและผู้
ตามที่ดี

9,226 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการอบรมธรรมะทํา
บุญไหว้พระสําหรับผู้สูงอายุ

107,816 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ผู้นําชุมชนในการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน
การประกอบอาชีพและอาชีพเสริมให้แก
สตรี เยาวชนและประชาชนตําบลคุ้งน้ําวน

0 0 268,000 15.67 % 310,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกเด็กและ
เยาวชน

0 0 7,500 0 % 7,500

โครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและคุ้ม
ครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการเยาวชน รุนใหมหางไกล ยาเสพติด 0 0 0 100 % 15,000

โครงการรณรงค์การป้องกันและ การปราบ
ปรามการทุจริต

0 0 0 100 % 10,000

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาวัด
ตามแนวทาง 5 ส

0 0 0 100 % 2,000

โครงการอบรมการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะด้านภาวะผู้นําผู้ตามที่ดี

0 0 12,700 -100 % 0
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โครงการอบรมธรรมะทําบุญไหว้พระ
สําหรับผู้สูงอายุ

0 0 174,250 0 % 174,250

โครงการอบรมให้ความรู้ "กฎหมายและ
สิทธิประโยชน์สําหรับประชาชน"

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 339,841 298,955 467,450 548,750
รวมงบดําเนินงาน 339,841 298,955 467,450 548,750

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 339,841 298,955 467,450 548,750
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 339,841 313,955 530,950 563,750

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 299,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 299,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 299,500 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0 299,500 0 0
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติดตําบลคุ้งน้ําวน

14,910 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬา ต้านยาเสพติด
ตําบลคุ้งน้ําวน

0 0 12,000 316.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 14,910 0 12,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 14,910 0 12,000 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 14,910 0 12,000 50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 106,400 166,850 150,000 0 % 150,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูง
อายุประจําตําบลคุ้งน้ําวน

69,338 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีแหเทียนพรรษา

3,806 3,356 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการสัปดาห์สงเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

603 350 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

918 918 0 0 % 0

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจําตําบล คุ้ง
น้ําวน

0 0 85,000 0 % 85,000

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีแห
เทียนพรรษา

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสัปดาห์สงเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องใน วันวิสาขบูชา

0 0 1,000 0 % 1,000

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าใช้สอย 181,065 171,474 242,000 242,000
รวมงบดําเนินงาน 181,065 171,474 242,000 242,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 181,065 171,474 242,000 242,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประชาสัมพันธ์แหลงทองเที่ยว
ตําบลคุ้งน้ําวน

0 0 500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 500 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดงานทองเที่ยวราชบุรีของดี
เมืองโอง

0 0 15,000 0 % 15,000

อุดหนุนโครงการ “ทองเที่ยว ของดีเมือง
โอง ปี พ.ศ. 2562” อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี ให้แก ที่วาการปกครอง
อําเภอเมืองราชบุรี

10,021.76 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,021.76 0 15,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,021.76 0 15,000 15,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 10,021.76 0 15,500 15,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 205,996.76 470,974 269,500 307,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 749,400

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 586,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 28,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,405,920
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,405,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 29,500

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 67,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 75,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 36,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 112,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 254,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,660,420

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564  17:23 หน้า : 42/46



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

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,660,420
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริมการ
เกษตรให้ประชาชนในตําบล 

9,750 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเกษตรให้ประชาชนใน
ตําบล

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
และเกษตรพอเพียง

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 9,750 0 0 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 3,900 1,080 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 3,900 1,080 5,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 13,650 1,080 5,000 40,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 13,650 1,080 5,000 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 65,835 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลอง
สาธารณะ หมูที่ 1 - หมูที่ 7 ตําบลคุ้งน้ําวน

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 65,835 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 65,835 0 40,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 65,835 0 40,000
รวมแผนงานการเกษตร 13,650 66,915 5,000 80,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 297,000 324,000 0 % 324,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 33,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 360,000 330,000 360,000 360,000
รวมงบบุคลากร 360,000 330,000 360,000 360,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,350 68,850 40,000 0 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 63,320 118,560 78,000 28.21 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 85,670 187,410 118,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 100,000 92,169.5 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุอื่น 244,227.5 274,695.75 343,800 1.8 % 350,000

รวมค่าวัสดุ 344,227.5 366,865.25 448,800 495,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 318,300.82 407,771.99 436,000 18.35 % 516,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 318,300.82 407,771.99 436,000 516,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 748,198.32 962,047.24 1,002,800 1,151,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 0 0 54,700 0 % 54,700

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา (แบบหอยโขง มอเตอร์
ไฟฟ้า)

0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 76,700 54,700
รวมงบลงทุน 0 0 76,700 54,700

รวมงานกิจการประปา 1,108,198.32 1,292,047.24 1,439,500 1,565,700
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,108,198.32 1,292,047.24 1,439,500 1,565,700

รวมทุกแผนงาน 24,352,294.86 25,045,487.63 30,406,000 29,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน

อําเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,394,706 บาท
งบกลาง รวม 9,394,706 บาท

งบกลาง รวม 9,394,706 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 158,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางที่สั่ง
จางโดยองคการบริหารสวนตําบล อัตรารอยละ 5 ของคาจางที่
องคการบริหารสวนตําบลไดจายใหพนักงานจางแตละคน(เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม2557 เรื่อง การจายเงินเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง และพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533) 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี ในอัตรารอย
ละ 0.20 ของคาจางที่องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวนไดจายให
พนักงานจางแตละคนโดยประมาณ (เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 และตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561) 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,550,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูง
อายุ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจของ อปท. พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชัพผูสูงอายุ
ของ อปท. พ.ศ. 2552,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่5กรกฎาคม2561และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
1430 ลงวันที่6กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด
หนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
หนาที่ 102 ลําดับที่ 1) 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,880,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจของอปท.พ.ศ.2542มาตรา 16, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการของอปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที่ 5กรกฎาคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุดที่มท 0810.6/ว1430 ลงวัน
ที่6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2565เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู
ดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
หนาที่ 102 ลําดับที่ 2)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส (เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ของ อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ.2548, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่5กรกฎาคม2561 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด
หนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 –
 2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 3) 

เงินสํารองจาย จํานวน 142,666 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยังยั้งกอนเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกัน
และแกไขปัญหาอุทกภัย ภัยแลงภัยหนาววาตภัย อัคคีภัย และ
โรคติดตอ ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณ
เพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท. และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1179ลงวัน
ที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง การกําหนดรายการในงบ
กลาง ประเภทสํารองจาย)
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินคาเชาสถานที่ตั้งประปาผิวดินขนาดใหญมาก ที่ดินโฉนดเลขที่ 
23188 หมูที่ 2 ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาสถานที่ตั้งประปาผิวดินขนาดใหญมาก ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 23188 หมูที่ 2 ตําบลคุงน้ําวน  อําเภอเมือง
ราชบุรี  จังหวัดราชบุรี (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค) (กองชาง) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่นเพื่อชวยเหลือแกขาราชการในอัตรารอยละ 2 ของงบประมาณ
รายรับไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2546 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวัน
ที่ 21ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการสงเสริมสมทบกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564) 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลคุงน้ําวน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับทอง
ถิ่น อัตราไมนอยกวารอยละ40 ของงบประมาณที่ สปสช. สนับ
สนุนใหระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น (เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหอปท.ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่พ.ศ
.2557/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
หนาที่ 108 ลําดับที่1) 
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เงินสมทบกองบุญวันละบาทตําบลคุงน้ําวน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองบุญวันละบาทตําบลคุงน้ําวน โดยยึด
หลักหุนสวนการพัฒนาประชาชน1 สวน องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 1 สวน และรัฐบาล 1 สวน และเป็นไปดวยความอิสระตาม
ศักยภาพทางการเงิน (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 159 ลําดับที่ 1) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,290,160 บาท

งบบุคลากร รวม 5,231,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา
-  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ
 เดือนละ 20,400 บาทเป็นเงิน 244,800 บาท
-  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 อัตราๆ เดือนละ 11,220 บาทเป็นเงิน 269,280 บาท
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษใหแก นายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3
  อัตรา
-  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 อัตราๆ
เดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน21,000 บาท 
-  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 อัตราๆเดือนละ 880 บาท เป็นเงิน21,120 บาท 
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557) (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหแก นายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา
-  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตราๆ เดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
-  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 อัตราๆ เดือนละ 880 บาท เป็นเงิน 21,120 บาท
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) (สํานักงาน
ปลัด อบต.) 
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแก 
- ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตราๆ เดือนละ 7,200บาท  
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557) (สํานักงาน
ปลัด อบต.) 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ใหแก ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 15 อัตรา
-  ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตราๆ เดือนละ 11,220 บาทเป็นเงิน 134,640 บาท
-  ตําแหนง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1
 อัตราๆเดือนละ 9,180 บาทเป็นเงิน 110,160 บาท
-  ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตราๆเดือนละ 7,200 บาทเป็นเงิน 86,400 บาท
-  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12
 อัตราๆเดือนละ 7,200 บาทเป็นเงิน 1,036,800 บาท
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) (สํานักงาน
ปลัด อบต.)  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,179,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,102,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ใหแก พนักงานสวนตําบล ภายในสํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 6 อัตรา
-  ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา
-  ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
-  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา
-  ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน  1  อัตรา
-  ตําแหนง  นิติกรปฏิบัติการ จํานวน  1  อัตรา
-  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน  1  อัตรา
(เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809. 2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5) ลง
วันที่ 28 มกราคม 2559) (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหแก พนักงานสวนตําบล หรือ
ผูมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบ
ของทางราชการ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวัน
ที่ 28 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซอมการตั้งงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค 0409.6/ว6 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่อง ซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน) (สํานักงานปลัดอบต.)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแก พนักงานสวนตําบล หรือผู
มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงจํานวน 3 อัตรา
- ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1  อัตรา
- ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา
(เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
มีนาคม 2559) (สํานักงานปลัดอบต.) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 768,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางของสํานักงาน
ปลัด องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 6 อัตรา
- ตําแหนง  ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนง  นักการภารโรง จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต จํานวน  2  อัตรา
(เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท.และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2547
 รวมที่แกไขเพิ่มเติม) 
 (สํานักงานปลัดอบต.)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 56,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางของ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล (เป็นไปตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลของอปท.และประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558) (สํานักงาน
ปลัด อบต.) 

งบดําเนินงาน รวม 2,058,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 49,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเชนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก คาตอบแทน
กรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขอ
งอปท.พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่กค
 0402.5 /ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑการ
เบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ) (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก ผูมีสิทธิเบิกคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ระเบียบของราชการกําหนด (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการของอปท. 
พ.ศ. 2559) (สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 43,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทอง
ถิ่น ขาราชการ/พนักงาน หรือผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรไดตามระเบียบของราชการ (เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน) (สํานักงานปลัดอบต.)

ค่าใช้สอย รวม 1,415,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ รายละเอียดดัง
นี้
-  คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการทําความสะอาดบริเวณภาย
ในและภายนอกอาคารสํานักงานขององคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 12 เดือนๆละ 7,500 บาท
-  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบุคคลภายนอก คาจางแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คา
ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใชใน
ราชการ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
เงินคาจางเหมาบริการของ อปท. และหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการของ อปท.) (สํานักงานปลัดอบต.)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

-  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ ตั้งไว 15,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการของ อปท. และให
หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบ
เกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น รวมทั้ง
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหวาง อปท
. รวมถึงผูเขารวมประชุม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562) (สํานักงานปลัดอบต.)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่ม
เติม) (สํานักงานปลัด อบต.)

คาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กรณี
ครบวาระ และกรณีแทนตําแหนงที่วาง (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
เพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
ทองถิ่น) (สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 1/9/2564  19:29:24 หนา : 12/79



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม  คาลง
ทะเบียนตางๆ ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557) (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการประชาสัมพันธ การดําเนินงานของ  อบต.คุงน้ําวน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน เชน คาจาง
พิมพแผนพับประชาสัมพันธ คาจางพิมพปฏิทินประชาสัมพันธฯ
ลฯ(เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม,พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562/เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หนาที่ 143 ลําดับ
ที่ 14) (สํานักงานปลัด อบต.) 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูนําทอง
ถิ่น ผูนําชุมชน และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูนําทองถิ่นผูนําชุมชนและพนักงานของ
องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน เชน คาตอบแทนวิทยากรคา
อาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม,พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557/เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หนาที่ 142 ลําดับ
ที่ 9) (สํานักงานปลัดอบต.) 
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โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับบุคลากรทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับบุคลากรทองถิ่นเชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติมและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ
. 2557/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
หนาที่ 142 ลําดับที่ 8) (สํานักงานปลัด อบต.)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมรถยนต เครื่องปรับอากาศ
เครื่องเสียง หรือคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ที่จําเป็นตอ
การปฏิบัติงานและการบริการประชาชน ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) ตั้งจายจาก
เงินรายได (สํานักงานปลัดอบต.)
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ค่าวัสดุ รวม 289,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการปฏิบัติ
งาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับใชภายในอาคารที่
ทําการองคการบริหารสวนตําบลหรือสถานที่ในความดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผง
วงจร ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวที่จําเป็นตองใชใน
องคการบริหารสวนตําบลเชน ผงซักฟอก สูบ น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด มีด ถัง แกวน้ํา สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางที่ใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอ
ตางๆ กระเบื้อง ตะปู แปรงทาสี ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต คอน คีม จอบ เลื่อย สวานมือ โถสวม อางลางมือ ฯลฯ
 (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) (สํานักงานปลัดอบต.)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย หัวเทียน แบตเตอรี่ ลอ ไฟหนา ไฟเบรก ตลับลูก
ปน กระจกมองขางรถยนต ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟิลมกรอง
แสง น้ํากลั่น ล็อคเกียร ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัยฯลฯ(เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ (เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) (สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ขาตั้งกลอง เลนส
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสก ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ(เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุหรืออุปกณตางๆ ที่ไมเขาลักษณะและ
ประเภทตามระเบียบวิธีงบประมาณเชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ(เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 305,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล คากระแสไฟฟ้าสาธารณะ และภารกิจที่จําเป็นอื่นๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบล (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทเชน คาโทรศัพทพื้นฐานในสํานัก
งาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายความรวมถึง คาใช
จายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ เชน คาเชา คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท คา
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียเชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกช คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 753,240 บาท
งบบุคลากร รวม 648,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 648,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 399,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ใหแก พนักงานสวนตําบล ภายในสํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา
-  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา
(เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5) ลงวันที่28
มกราคม 2559) (สํานักงานปลัด อบต.)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 248,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางของสํานักงาน
ปลัด องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา  
- ตําแหนง  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
(เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท.และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2547
 รวมที่แกไขเพิ่มเติม) 
 (สํานักงานปลัดอบต.)
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งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบาน ใหแก พนักงานสวนตําบล
หรือผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น)  (สํานักงานปลัด
อบต.)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ขา
ราชการ/พนักงาน หรือผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได
ตามระเบียบของราชการ (เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน) (สํานักงานปลัดอบต.)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดเก็บขอมูลความจําเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการจัดเก็บขอมูลความจําเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาทองถิ่นเชน คาบริการถายเอกสารคาเขาปก
หนังสือ และคาจางเหมาบริการที่จําเป็นขององคการบริหารสวน
ตําบลคุงน้ําวน ฯลฯ(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ
การดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการ
ของ อปท. และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม2559 เรื่องแนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–
2565)หนาที่ 157 ลําดับที่2)  (สํานักงานปลัด อบต.)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,461,620 บาท
งบบุคลากร รวม 2,089,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,089,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,303,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ใหแก พนักงานสวนตําบล ภายในกอง
คลัง จํานวน  5  อัตรา
-  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน  1  อัตรา
-  ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จํานวน  1
  อัตรา
-  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) จํานวน  1
  อัตรา
-  ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
(เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559) (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิมคาครองชีพชั่วคราวใหแก ขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นของกองคลัง (เป็นไปตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลของอปท.และประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558) (กองคลัง) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแก พนักงานสวนตําบล หรือผู
มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงจํานวน 1 อัตรา
-  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
(เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559) (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 667,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางของกอง
คลัง จํานวน  4  อัตรา
- ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนง   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
(เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของอปท
. และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23
 ตุลาคม 2547 รวมที่แกไขเพิ่มเติม) (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 28,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางของ
กองคลัง (เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม2558เรื่องซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ของ อปท. และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบลลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558) (กองคลัง)

วันที่พิมพ : 1/9/2564  19:29:24 หนา : 24/79



งบดําเนินงาน รวม 367,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 182,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจางคาตอบแทน
คณะกรรมการที่เบิกจายไดตามที่กฎหมายกําหนด ฯลฯ (เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของอปท.พ.ศ
. 2557, หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ) (กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก ผูมีสิทธิเบิกคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ระเบียบของราชการกําหนด (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของอปท.พ.ศ. 2559) (กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบาน ใหแก พนักงานสวน
ตําบล หรือผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ (เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น) (กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล หรือผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบ
ของราชการ (เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน) (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน คาบริการ
ถายเอกสาร คาเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียม  คาจางเหมาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ และคาจางเหมาบริการที่จําเป็นขององคการ
บริหารสวนตําบลคุงน้ําวน ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการของ อปท. และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ
การดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการ
ของ อปท.)  (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

-  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 2,000
 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คา
ใชจายที่เกี่ยวของในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการและคาใช
จายอื่น ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ
.ศ. 2562) (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาที่พัก คายานพาหนะ ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม) (กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแก ขา
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การจัด
เก็บรายได การจัดทําแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุและ
การปฏิบัติงานมในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (e-LAAS) เป็นตน  ( ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557) (กองคลัง)

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายการจัดโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการจัดทํา
หรือปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  และการจัดทํา
ฐานขอมูลในการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น เชน การจัดทําฐานขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามที่กฎหมาย
กําหนด (เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ
.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562) (กองคลัง)
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โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการประชาสัมพันธการจัด
เก็บภาษี เชน คาป้ายประชาสัมพันธฯลฯ (เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537 และที่
แกไขเพิ่มเติม/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561–2565) 
หนาที่ 140 ลําดับที่ 1) (กองคลัง)

โครงการรับชําระภาษีและออกหนวยรับชําระภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการรับชําระภาษีและออก
หนวยรับชําระภาษีเคลื่อนที่ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คา
วัสดุ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม/เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนาที่ 141 ลําดับ
ที่ 4) (กองคลัง)

โครงการใหความรูความเขาใจใหแก ประชาชนและเจาหนาที่เกี่ยว
กับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการจัดหาพัสดุ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการใหความรูความเขาใจแก
ประชาชนและเจาหนาที่เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ เชนคาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ ฯลฯ (เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561–2565) หนาที่ 140 ลําดับที่ 2) (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร หรือคา
บํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน ฯลฯ(เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใชที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน เชน กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ แบบพิมพ หรือคา
จัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะคงทน สิ้นเปลือง หรือเป็นวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูลฮารดดิสกไดรฟ กระดาษตอ
เนื่อง หนวยประมวลผล ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1814 ลงวัน
ที่ 15 กันยายน2548 เรื่องซักซอมความเขาใจในการเบิกคาใชจาย
ที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)จํานวน1 เครื่องๆละ 4,300 บาท (จัดหา
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-  เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
-  มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที(ppm)หรือ8.8 ภาพตอนาที (ipm)
-  มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 10
 หนาตอนาที(ppm) หรือ5 ภาพตอนาที (ipm)
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
-  มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
-  สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
(เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเพิ่มศักยภาพอบรมใหความรูการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (อปพร.)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพอบรมให
ความรูการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) เชน คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะเดินทาง คาป้ายโครงการ ฯลฯ
 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม,พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 163 ลําดับที่ 13) (สํานักงานปลัดอบต.)

โครงการรณรงคประชาสัมพันธดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการรณรงคประชาสัมพันธ
ดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาน้ําดื่ม คาเอกสารสําหรับประชาสัมพันธฯลฯ(เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561–2565) หนาที่ 160 ลําดับที่ 1) (สํานักงานปลัด อบต.)
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โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของชุมชนตําบลคุง
น้ําวน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการรณรงคป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนของชุมชนตําบลคุงน้ําวน เชน คาจัดทําป้าย
รณรงค/ป้ายการแจงเตือนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนฯ คาวัสดุ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน พ.ศ. 2554/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–
2565)หนาที่161 ลําดับที่ 6) (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการใหความรูเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ สาธารณภัย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการใหความรูเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติ สาธารณภัย เชน คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ คา
เอกสารสําหรับประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการประชา
สัมพันธ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550/เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนาที่ 160 ลําดับ
ที่ 3) (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการอบรมใหความรูป้องกันอัคคีภัยและการชวยเหลือตนเอง
เบื้องตน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอบรมใหความรูการ
ป้องกันอัคคีภัยและการชวยเหลือตนเองเบื้องตน เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ฯลฯ (เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561–2565) หนาที่ 164 ลําดับที่ 14) (สํานักงานปลัด อบต.)
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งานเทศกิจ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ รายละเอียดดัง
นี้ 
-  คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการบริการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่ขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 7,500 บาท
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการของ อปท.) (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 475,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 475,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเชนคาตอบแทนอปพร. คาป่วย
การ อปพร. ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของ อปท. พ.ศ. 2560) (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต เชน จัดทําป้าย
ไวนิลประชาสัมพันธโครงการ จัดทําป้ายรณรงคการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน จัดทําป้ายประชาสัมพันธจุดบริการ
ประชาชน คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการตั้งดานจุดบริการ
ประชาชน และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ (เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563/เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่160 ลําดับที่4)  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

โครงการอบรมใหความรูดานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอบรมใหความรูดานการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เชน คาตอบแทนวิทยากร จัดทํา
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ จัดทําป้ายรณรงคการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสาร
สําหรับประชาสัมพันธ ฯลฯ(เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม,และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.4/ว1123 ลงวัน
ที่ 9 เมษายน 2563/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 –
 2565) หนาที่ 162 ลําดับที่ 8)  (สํานักงานปลัด อบต.)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมรถบรรทุกน้ําดับเพลิง
อเนกประสงคหรือคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ที่จําเป็น
ตอการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทรัพยสิน
อื่นๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน ใหสามารถใชงานไดตามปกติฯลฯ
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (สํานักงาน
ปลัดอบต.)

ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฟิวส เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร
และชิ้นสวนวิทยุ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับ
โทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม สําหรับภารกิจในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยฯลฯ(เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและ
สกรู สายไมล ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย สําหรับ
ภารกิจในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ (เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) (สํานักงานปลัดอบต.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอ
ลื่น เครื่องสําหรับรถยนตที่ใชในภารกิจงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยฯลฯ(เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน วุฒิบัตร อป
พร. บัตรประจํา อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติการ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายตางๆ ถุงเทา/ถุง
มือ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อสะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) ฯลฯ สําหรับเจา
หนาที่ อปพร. สําหรับปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) (สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 1/9/2564  19:29:24 หนา : 37/79



วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสง
น้ํา สายดับเพลิง ฯลฯ สําหรับปฏิบัติหนาที่ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (สํานักงานปลัดอบต.)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,133,200 บาท

งบบุคลากร รวม 859,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 859,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 657,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลภายในกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 2 อัตรา       
 - ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา 
 - ตําแหนง นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา     
(เป็นไปตามหนังสือสําสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท
. และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล ให
แก พนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ์ไดรับเงินประจําตําแหนงผู
อํานวยการ จํานวน 1 อัตรา     
 - ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา 
(เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 148,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ํา
วน จํานวน 1 อัตรา       
 - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา    
(เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท
. และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23
 ตุลาคม 2547 รวมที่แกไขเพิ่มเติม) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 10,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลคุง
น้ําวน (เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท
. และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบลและลูกจางและพนักงานจางของ อปท. ไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบดําเนินงาน รวม 274,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นอัน
เป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจาง คาตอบ
แทนคณะกรรมการที่เบิกจายไดตามที่กฎหมายกําหนด ฯลฯ (เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ อปท. พ.ศ
. 2557, หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค. 0402.5/ว
156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบ
แทนบุคลากรหรือคณะกรรมการ) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก ผูมีสิทธิ์เบิกคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
ระเบียบของทางราชการขององคการบริหารสวนตําบล (เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ. 2559) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายใหไดซึ่งบริการตาง ๆ  รายละเอียดดังนี้   
 - คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการทํางานภายในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 10,000
 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)       
 - คารับวารสารและหนังสือพิมพ คาธรรมเนียม คาบริการถาย
เอกสาร คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาเขาปกหนังสือ และคา
จางเหมาบริการที่จําเป็นขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ํา
วน ฯลฯ เป็นตน เป็นเงิน 10,000 บาท       
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
เงินคาจางเหมาบริการของ อปท. และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการของ อปท.) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คายานพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ฯลฯ เป็นตน (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางหรือผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
ของทางราชการของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมคอมพิวเตอร เครื่อง
เสียง เครื่องปรับอากาศหรือคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ
 ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ฯลฯ (เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 42,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใชที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน เชน กระดาษ สมุด แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบบัญชีและ
แบบพิมพตาง ๆ เป็นตน หรือคาจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมรี่การด  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูลฮารดดิสกไดรฟ์  กระดาษตอ
เนื่อง หนวยประมวลผล ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,519,204 บาท
งบบุคลากร รวม 457,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 457,980 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 280,380 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับขาราชการครูภายในกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา       
 - ตําแหนง ครู อันดับ คศ.1 จํานวน 1 อัตรา      
(เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 153,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 
  
 - ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน 1
 อัตรา    
(เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       
 - ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน 1
 อัตรา   
(เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 1/9/2564  19:29:24 หนา : 44/79



งบดําเนินงาน รวม 557,224 บาท
ค่าใช้สอย รวม 196,775 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรับสมัครนักเรียน จํานวน 1,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการรับสมัครนักเรียน เชน คา
ป้าย ประชาสัมพันธ คาวัสดุ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม/เป็นไปตามแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ครั้งที่ 2 หนาที่ 1 ลําดับที่ 4) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก...สาร จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก...สาร เชน คาวัสดุ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 77 ลําดับที่ 3) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน)

จํานวน 192,375 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ํา
วน) รายละเอียดดังนี้      
(1)  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลคุงน้ําวน จํานวน 25 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 128,625 บาท
(2) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับคาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2-5
 ปี จํานวน 25 คน ๆ ละ 1,700 บาทตอปี เป็นเงิน 42,500 บาท  
(3) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับคาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับ
เด็กอายุ 3-5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15 คน ๆ ละ 200
 บาทตอปี เป็นเงิน 3,000 บาท
(4) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับคาอุปกรณการเรียน จัดสรร
สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอปี เป็นเงิน 3,000 บาท
(5)เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับคาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรร
สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15 คน ๆ
 ละ 300 บาทตอปี เป็นเงิน 4,500 บาท 
(6) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับคากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน จํานวน 25 คน ๆ ละ 430 บาทตอปี เป็นเงิน 10,750
 บาท ตามรายละเอียดดังนี้       
 (6.1) โครงการประกวดการระบายสีภาพสําหรับเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  
 (6.2) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็น
ไทยสําหรับเด็กปฐมวัย
 (6.3) โครงการเด็กนอยเรียนรูสูเทคโนโลยี     
 (6.4) โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย    
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 52 หนาที่ 96
) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสานสัมพันธระหวางบานกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสานสัมพันธระหวางบาน
กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาอาหาร คาป้าย คาวัสดุ ฯลฯ (เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557/เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 79 ลําดับที่ 7) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 289,849 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 283,849 บาท

วัสดุงานบานงานครัว     จํานวน 6,000 บาท
 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวที่จําเป็นตองใชในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เชน น้ํายาดับกลิ่น  แปรง  ไมกวาด  น้ํายาลาง
จาน น้ํายาลางหองน้ํา  ไมถูพื้น ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
คาอาหารเสริม (นม)     จํานวน 277,849 บาท
 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให
แก เด็กเล็ก เด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา (ชั้นปี
ที่ 1-6)  รายละเอียดดังนี้      
 (1.1)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 25 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 
260 วัน เป็นเงิน 47,905 บาท (อัตราคนละ 7.37 บาท ไมใช
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจางอาหารเสริม(นม) เป็นเพียงราคาที่
จัดสรรตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณเทานั้น) (เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 97 ลําดับที่ 53) ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
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ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  
 (1.2)  คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหแกเด็กนักเรียนอนุบาลและ
ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1-6 สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตําบลคุงน้ํา
วน จํานวน 2 แหง ไดแก โรงเรียนวัดคุงกระถิน (ราษฏรสามัคคี
อุทิศ) และโรงเรียนวัดเหนือวน (ประชาอุทิศ) รวมจําวนนัก
เรียน 120 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 229,944 บาท (อัตราคนละ 7.37 บาท ไมใชราคากลางใน
การจัดซื้อจัดจางอาหารเสริม (นม) เป็นเพียงราคาที่จัดสรรตาม
หลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณเทานั้น) (เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 95 ลําดับที่ 50) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุ ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)   

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางที่ใชในกิจการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เชน น้ํามันทา
ไม  ทินเนอร  สี  ปูน  ซีเมนต  ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็
กเสน  แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 1,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคายา เวชภัณฑ เชน แอลกอฮอลล  ถุงมือ  สําลี ผา
พันแผลหรือวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยอื่น ๆ ฯลฯ สําหรับประจํา
ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน (เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,600 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 69,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลคุงน้ําวน (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 504,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 504,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 504,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โครงการ
สนับสนุนกองทุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ชั้นอนุบาลและ
เด็กประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
วัดคุงกระถิน (ราษฏรสามัคคีอุทิศ) โรงเรียนวัดเหนือวน (ประชา
อุทิศ) รวมจํานวนนักเรียน 120 คน จัดสรรใหอัตรา คน
ละ 21 บาทตอวัน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 480,000 บาท (เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม, เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) (เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 96 ลําดับ
ที่ 51) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 131,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 131,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 131,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําตําบลคุงน้ําวน จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการวันเด็กแหงชาติประจํา
ตําบลคุงน้ําวน เชน คาอาหาร คาป้าย คาเงิน/ของรางวัล ฯลฯ
 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559/เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 77 ลําดับที่ 2) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย เชน คาป้าย คาอาหาร คาวัสดุ ฯลฯ  (เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557/ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่  87 ลําดับที่ 28) (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 160,120 บาท

งบบุคลากร รวม 160,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 160,120 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 150,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางของสํานักงาน
ปลัด องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา
(เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท.และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2547
 รวมที่แกไขเพิ่มเติม) 
(สํานักงานปลัดอบต.)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก ขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของอปท
.และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558) (สํานักงานปลัด อบต.)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 292,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 292,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 272,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ รายละเอียดดัง
นี้
-คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการสํารวจขอมูลจํานวน
สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ โดยทําการสํารวจปีละ 2
 ครั้ง (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขของอปท. และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1042 ลงวัน
ที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม/เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนาที่ 98 ลําดับที่ 2) (สํานักงานปลัด อบ
ต.)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา "ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี"

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา “ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบาฯ” เชน คาจางเหมาฉีดวัคซีน คาป้ายประชาสัมพันธคา
วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยฯลฯ(เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นที่มท 0810.5/ว2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน
สาธารณสุขของอปท. และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1042 ลงวัน
ที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวัน
ที่ 31 สิงหาคม 2560,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
ที่สุดที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561/เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนาที่ 98 ลําดับที่ 1) (สํานักงานปลัด อบ
ต.)
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข โดยดําเนินงานตามแนวทางจํานวน 3 กิจกรรม (เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวัน
ที่5กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน
สาธารณสุขของ อปท./เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561–2565) หนาที่ 101 ลําดับที่ 6) (สํานักงานปลัดอบต.)

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการรณรงคป้องกันและควบ
คุมโรคไขเลือดออก เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาจัดซื้อน้ํามันเคมีพน
หมอกควันฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม2563/เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 99 ลําดับที่3) (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน สําลี และผาพันแผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอ
ฮฮล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ถุง
มือ เปลหามคนไข เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) ฯลฯ (เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
2103 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซอมความเขมใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่น และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) (สํานักงานปลัด อบต.)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 576,880 บาท

งบบุคลากร รวม 416,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 416,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 220,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ใหแก พนักงานสวนตําบล ภายในสํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา
-  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จํานวน 1  อัตรา     
(เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5) ลงวันที่28
มกราคม 2559)  (สํานักงานปลัด อบต.)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 196,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางของสํานักงาน
ปลัด องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน  1  อัตรา
(เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท.และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2547
 รวมที่แกไขเพิ่มเติม) 
 (สํานักงานปลัดอบต.)
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งบดําเนินงาน รวม 142,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 142,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพกายและจิต สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และประชาชนตําบลคุงน้ําวน

จํานวน 142,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพกายและ
จิต สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และประชาชนตําบลคุงน้ํา
วน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตง
สถานที่ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แกไขเพิ่มเติมและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557/ เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่102ลําดับที่4) (สํานัก
งานปลัด อบต.)
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งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลาง
สําหรับศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบ

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
สถานที่กลางสําหรับศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอเมืองราชบุรี ใหแก เทศบาลตําบลหลัก
เมือง (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม และหนังสือเทศบาลตําบลหลักเมือง ที่ รบ 53601/ว558 ลง
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสําหรับ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนและการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565/เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 104 ลําดับ
ที่ 10) (สํานักงานปลัด อบต.)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 866,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 866,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 816,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 816,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายใหไดมาซึ่งบริการตางๆ รายละเอียดดังนี้
-  คาจางเหมาเอกชนดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการของ อปท./ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที1่46 ลําดับที1่) (สํานัก
งานปลัด อบต.) 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ถังขยะ ฯลฯ เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) (สํานักงานปลัดอบต.)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานและการใหบริการ
ของอบต.

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสํารวจความพึงพอใจใน
การดําเนินงานและการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลคุง
น้ําวน (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม,พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ
. 2546/ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 149 ลําดับที่1) (สํานักงานปลัด อบต.)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 548,750 บาท
งบดําเนินงาน รวม 548,750 บาท

ค่าใช้สอย รวม 548,750 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ผูนําชุมชนใน
การจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรมสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน ผูนําชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถิ่น เชน คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุฯลฯ (เป็นไปตามเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0891.4/ว856ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2557/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 156 ลําดับที่ 1) (สํานักงานปลัดอบต.)

โครงการฝึกอบรมใหความรูและศึกษาดูงานการประกอบอาชีพและ
อาชีพเสริมใหแกสตรี เยาวชนและประชาชนตําบลคุงน้ําวน

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรมใหความรูและ
ศึกษาดูงานการประกอบอาชีพและอาชีพเสริม ให
แก สตรี เยาวชน และประชาชนตําบลคุงน้ําวน เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาเชาที่พัก คายาน
พาหนะ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ
. 2557/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
หนาที่ 157 ลําดับที่3) (สํานักงานปลัดอบต.)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพใหแกเด็กและเยาวชน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพใหแกเด็ก
และเยาวชน ไดแก คาอาหาร คาป้าย  คาตอบแทน ฯลฯ (เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 167 ลําดับที่ 7) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

โครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑสุขภาพและคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุข

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ
สุขภาพและคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข เชน คาป้าย
ประกาศรับรอง ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม/เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561–2565) หนาที่ 101 ลําดับ
ที่ 7) (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการเยาวชน รุนใหมหางไกล ยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการเยาวชนรุนใหมหางไกล
ยาเสพติด เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธฯลฯ(เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นดวนมากที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวัน
ที่ 4 ธันวาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว
3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ภารกิจในการป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพติดของ อปท.และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม2562/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 166 ลําดับที่5) (สํานักงานปลัด อบต.) 
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โครงการรณรงคการป้องกันและ การปราบปรามการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการรณรงคการป้องกันและ
การปราบปรามการทุจริตเชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุฯลฯ(เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว322 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 เรื่อง การดําเนินงาน
ตามมาตรการดานงบประมาณโครงการทองถิ่นไทยใสสะอาด/เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หนาที่ 165 ลําดับ
ที่ 1) (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการวัดประชารัฐสรางสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการวัด ประชารัฐสราง
สุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง5ส เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คา
วัสดุ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0816.3/ว2206 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เรื่อง โครงการวัด ประชารัฐสราง
สุข: พัฒนาวัดดวยแนวทาง 5 ส/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2561–2565) หนาที่105ลําดับที่ 11) ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการอบรมธรรมะทําบุญไหวพระสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 174,250 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอบรมธรรมะ ทําบุญไหว
พระสําหรับผูสูงอายุ เชน คาอาหาร คาป้าย  คาเอกสารประกอบ
การฝึกอบรม คารถ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 105 ลําดับที่ 2) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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โครงการอบรมใหความรู "กฎหมายและสิทธิประโยชนสําหรับ
ประชาชน"

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอบรมใหความรู “
กฎหมายและสิทธิประโยชนสําหรับประชาชน เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่มฯลฯ
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 รวมที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557/เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่ 166 ลําดับที่4) (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

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

โครงการจัดการแขงขันกีฬา ตานยาเสพติดตําบลคุงน้ําวน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการจัดการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติดตําบลคุงน้ําวน เชน คาวัสดุ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 68(4) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 108 ลําดับที่ 5) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 242,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 242,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 242,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานพิธีทางศาสนา งานราช
พิธี งานรัฐพิธีตางๆ เชน วันเขาพรรษาวันออกพรรษา กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ วันสําคัญของทางราชการตางๆ ซึ่งรวมถึงคาใช
จายในการประดับตกแตงธงเฉลิมพระเกียรติริมถนน ฯลฯ (เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562/เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 169 ลําดับที่ 5, 6 และ 7) (สํานัก
งานปลัด อบต.)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ
ประจําตําบล คุงน้ําวน

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุประจําตําบลคุงน้ําวน เชน คา
อาหาร คาป้าย คาตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุ ฯลฯ
 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 168 ลําดับที่ 1) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คาธง  คาวัสดุ ฯลฯ (เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 169 ลําดับที่ 4) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

โครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน วันวิสาขบูชา จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธ
ศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา เชน คาวัสดุ ฯลฯ (เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 168 ลําดับที่ 3) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น เชน คาวัสดุ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 168 ลําดับที่ 2) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดงานทองเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการจัดงานทองเที่ยวราชบุรีของดีเมือง
โอง อําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีใหแก อําเภอเมือง
ราชบุรี (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
อําเภอเมืองราชบุรี ที่ รบ 0118/ว849 ลงวันที่ 18
 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณราย
จาย หมวดเงินอุดหนุนของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565/เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 170 ลําดับ
ที่ 8) (สํานักงานปลัด อบต.)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,660,420 บาท

งบบุคลากร รวม 1,405,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,405,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 749,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลภายในกอง
ชาง   จํานวน   2   อัตรา    
ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง จํานวน  1 อัตรา  
ตําแหนง  นายชางโยธา(ปง./ชง.) จํานวน  1 อัตรา  
(เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559) (กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลหรือผูมี
สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง             จํานวน   1   อัตรา    
ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน  1 อัตรา  
(เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559) (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 586,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางของกอง
ชาง  จํานวน   4   อัตรา    
ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา จํานวน  1 อัตรา
ตําแหนง  ผูชวยนายชางเขียนแบบ จํานวน  1 อัตรา
ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน  1 อัตรา
ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน  1 อัตรา  
(เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวัน
ที่ 23 ตุลาคม 2547 รวมที่แกไขเพิ่มเติม) (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 28,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางของกอง
ชาง (เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558) (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 254,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการที่เบิกจายไดตามที่กฎหมาย
กําหนด ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่น
ของ อปท. พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
.0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ) (กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาใหแกผูมีสิทธิเบิกคา
ตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบของราชการ
กําหนด (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ
. 2559) (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลหรือ
ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของราชการ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น) (กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 29,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
หรือผูมีสิทธิเบิกจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบ
ของราชการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน) (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชสอยเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ รายละเอียด ดัง
นี้ 
    -คารับวารสาร หนังสือพิมพ คาธรรมเนียม คาจัดทํา
วารสาร คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
วารสาร คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาแบกหาม
สัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก คาจางเหมาตัดตนไม คาจางเหมา
ทําป้ายบอกทาง ฯลฯ
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
เงินคาจางเหมาบริการของ อปท. และหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการของ อปท.) (กองชาง) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่ม
เติม) (กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม  คาลง
ทะเบียนตางๆ ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557) (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมรถยนต เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร ซอมแซมถนนลูกรัง  ซอม
แซมหินคลุก หรือคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอื่นๆที่จําเป็นตอ
การปฏิบัติงานและการบริการประชาชน ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (กองชาง)  
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ค่าวัสดุ รวม 112,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชที่จําเป็นในการปฏิบัติ
งาน เชน กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ แบบพิมพ หรือคาจัดซื้อสิ่ง
ของที่มีลักษณะคงทน สิ้นเปลือง หรือเป็นวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)  (กองชาง)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับใชภายในอาคารที่
ทําการองคการบริหารสวนตําบลหรือสถานที่ในความดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
ความดันไฟฟ้า ฟิวสเทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า เบรกเกอร แผงวงจร ฯลฯ(เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (กองชาง)  

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางที่ใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐ ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู แปรง
ทาสี ปูนขาว ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (กองชาง)  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรอง
แสง ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) (กองชาง) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุง
ตม น้ํามันก๊าด น้ํามันจารบี  น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เครื่องสําหรับรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา ฯลฯ (เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) (กองชาง) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เม็มโมรี่การด รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ (เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) (กองชาง) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล ฮารดดิสก   ไดรฟ กระดาษตอ
เนื่อง หนวยประมวลผล ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (กองชาง) 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการเกษตรใหประชาชนในตําบล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมการเกษตรให
ประชาชนในตําบลเชนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาถาย
เอกสาร คาวัสดุ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่นพ.ศ.2557/เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่159ลําดับ
ที่ 2) (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการอบรมใหความรูดานเกษตรอินทรียและเกษตรพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอบรมใหความรูดาน
เกษตรอินทรียและเกษตรพอเพียงเชนคาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการคาถายเอกสารคาวัสดุ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่นพ.ศ
. 2557/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่158ลําดับที่1) (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณการขยายพันธุพืช ผาใบ
หรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแก๊สพิษ เคียว สปริงเกลอร จอบ
หมุน จานพรวน มีดตัดตนไม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (สํานักงานปลัดอบต.)

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะ หมูที่ 1 - หมู
ที่ 7 ตําบลคุงน้ําวน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในคลองสาธารณะ หมูที่1–หมูที่7ตําบลคุงน้ําวน เชน คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2054 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการพัฒนาคูคลองให
เป็นแหลงทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจอยางยั่งยืน (เพิ่ม
เติม)/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)
หนาที่ 155 ลําดับที่ 9) (สํานักงานปลัดอบต.)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,565,700 บาท

งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางของกอง
ชาง  จํานวน   3   อัตรา    
ตําแหนง  พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน  2 อัตรา
ตําแหนง  พนักงานจดมาตรน้ํา จํานวน  1 อัตรา
(เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวัน
ที่ 23 ตุลาคม 2547 รวมที่แกไขเพิ่มเติม) (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางของกอง
ชาง(เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับ
ที่2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558) (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,151,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาสถานที่ตั้งประปาผิวดินขนาดใหญมาก ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 94110 หมูที่ 4 ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการของ อปท. และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ
การดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการ
ของ อปท. และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ) (กองชาง) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมรถยนต เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร ซอมแซมถนนลูกรัง  ซอม
แซมหินคลุก หรือคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอื่นๆที่จําเป็นตอ
การปฏิบัติงานและการบริการประชาชน ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (กองชาง)  
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ค่าวัสดุ รวม 495,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชที่จําเป็นในการปฏิบัติ
งาน เชน ใบเสร็จรับเงินคาน้ําประปา กระดาษ
กระดาษ  สมุด  ปากกา ดินสอ แบบพิมพ หรือคาจัดซื้อสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทน สิ้นเปลือง หรือเป็นวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) (กองชาง)  

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางที่ใชในกิจการประปา เชน ทอ
น้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย ฯลฯ (เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)  (กองชาง)  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุง
ตม น้ํามันก๊าด น้ํามันจารบี น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เครื่องสําหรับรถจักรยานยนต  ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (กองชาง) 

วัสดุอื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุหรืออุปกรณตางๆสําหรับการบริหาร
กิจการประปาที่ไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีงบ
ประมาณ เชน มิเตอรน้ํา ตะแกรงสวะ คลอรีน สารสม ฯลฯ (เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) (กองชาง) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 516,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 516,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับกิจการประปา คากระแสไฟฟ้า
สาธารณะและภารกิจอื่นๆที่จําเป็นขององคการบริหารสวน
ตําบล (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท
.) (กองชาง)  

งบลงทุน รวม 54,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,700 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี จํานวน 54,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1
 คันๆละ 54,700 บาท (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
-ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
(1) กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนด ไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกิน
กวาซีซีที่กําหนด 5 ซีซี เป็นจักรยานยนตตามขนาด ซีซี ที่กําหนด
ไว
(2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ–รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีของ อปท.) (กองชาง)
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                                                                        ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนงาน แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและการ

โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,800                       6,800 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

158,240                       158,240 

เงินส ารองจ่าย 142,666                       142,666 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,880,000                       1,880,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000                       12,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,550,000                       6,550,000 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน                           

เงินค่าเช่าสถานที่ตัง้ประปา
ผิวดินขนาดใหญ่มาก ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 23188 หมู่ที่ 2 
ต าบลคุ้งน ้าวน อ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

135,000                       135,000 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

340,000                       340,000 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล 
คุ้งน ้าวน 

70,000                       70,000 

เงินสมทบกองบุญวนัละบาท
ต าบลคุ้งน ้าวน 

100,000                       100,000 



 
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและการ

โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

  42,120                     42,120 

ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1,368,000                     1,368,000 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

  42,120                     42,120 

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

  86,400                     86,400 

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  514,080                     514,080 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   1,684,640   302,160 150,120 196,560       586,080   324,000 3,243,560 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

  3,805,320   938,160   220,320       749,400     5,713,200 

เงินประจ าต าแหน่ง   210,000   42,000           42,000     294,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

  132,000                     132,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

  84,840   34,860 10,000         28,440   36,000 194,140 

  



 

 
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าเช่าบ้าน   168,000               36,000     204,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

  2,000   1,000           1,000     4,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  70,000 45,000 1,000           1,000     117,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                           

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

  77,200               29,500     106,700 

ค่าใช้สอย 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   160,000 50,000 20,000           50,000   100,000 380,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

  17,000             150,000       167,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

                          

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

  210,000 90,000 130,000 12,000   816,000     5,000   40,000 1,303,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

  110,000   20,000           10,000     140,000 

  



 
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

  

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

  400,000                     400,000 

ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

  230,000   60,000           10,000     300,000 

โครงการการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  20,000                     20,000 

โครงการก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในคลอง
สาธารณะ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 
ต าบลคุ้งน ้าวน 

                    40,000   40,000 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติดต าบลคุ้ง
น ้าวน 

                50,000       50,000 

โครงการจัดเก็บข้อมูลความ
จ าเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  20,000                     20,000 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติประจ าต าบลคุ้ง
น ้าวน 

      125,000                 125,000 

  



 
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณชิย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

  

โครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ประจ าต าบล คุ้งน ้าวน 

                85,000       85,000 

โครงการประชาสัมพันธ์ 
การด าเนินงานของ  อบต.
คุ้งน ้าวน 

  40,000                     40,000 

โครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี 

  8,000                     8,000 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า "ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี" 

        80,000               80,000 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ 

    10,000                   10,000 

  



 
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

  

โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคุ้งน ้าวน 

  280,000                     280,000 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้น าชุมชนในการจัดท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

              15,000         15,000 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
และศึกษาดูงานการ
ประกอบอาชีพและอาชีพ
เสริมให้แก่สตรี เยาวชนและ
ประชาชนต าบลคุ้งน ้าวน 

              310,000         310,000 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่เด็กและเยาวชน 

              7,500         7,500 

โครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพและคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

              5,000         5,000 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

        140,000               140,000 

  



 
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

  

โครงการพัฒนาคุณภาพกาย
และจิต ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน
ต าบลคุ้งน ้าวน 

          142,000             142,000 

โครงการเพิ่มศักยภาพอบรม
ให้ความรู้การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(อปพร.) 

    150,000                   150,000 

โครงการเยาวชน รุ่นใหม่
ห่างไกล ยาเสพติด 

              15,000         15,000 

โครงการรณรงค์การป้องกัน
และ การปราบปรามการ
ทุจริต 

              10,000         10,000 

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

    5,000                   5,000 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

        40,000               40,000 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนของ
ชุมชนต าบลคุ้งน ้าวน 

    10,000                   10,000 

  



 
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

  

โครงการรับช าระภาษีและ
ออกหน่วยรับช าระภาษี
เคลื่อนที่ 

  5,000                     5,000 

โครงการรับสมัครนักเรียน       1,800                 1,800 

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข 
พัฒนาวัดตามแนวทาง5ส 

              2,000         2,000 

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
...สาร 

      500                 500 

โครงการส่งเสริมการเกษตร
ให้ประชาชนในต าบล 

                    20,000   20,000 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับบุคลากร
ท้องถิ่น 

  30,000                     30,000 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

                5,000       5,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลคุ้งน ้าวน) 

      192,375                 192,375 

โครงการสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องใน วัน
วิสาขบูชา 

                1,000       1,000 

  



 
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

  

โครงการสานสัมพันธ์
ระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

      2,100                 2,100 

โครงการส ารวจความพึง
พอใจในการด าเนินงานและ
การให้บริการของอบต. 

              15,000         15,000 

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภัยธรรมชาติ สาธารณภัย 

    5,000                   5,000 

โครงการให้ความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ 

  5,000                     5,000 

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

                1,000       1,000 

โครงการอบรมการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย 

      6,000                 6,000 

โครงการอบรมธรรมะท าบุญ
ไหว้พระส าหรับผู้สูงอายุ 

              174,250         174,250 

โครงการอบรมให้ความรู้ 
"กฎหมายและสิทธิ
ประโยชน์ส าหรับประชาชน" 

              10,000         10,000 

  



 
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

 

 

โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

    15,000                   15,000 

โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรพอเพียง 

                    10,000   10,000 

โครงการอบรมให้ความรู้
ป้องกันอัคคีภัยและการ
ช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น 

    10,000                   10,000 

ค่าวัสดุ 

วัสดุก่อสร้าง   5,000   5,000           5,000   100,000 115,000 

วัสดุการเกษตร                     10,000   10,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์   50,000   20,000           10,000     80,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง     150,000                   150,000 

วัสดุเครื่องแต่งกาย     150,000                   150,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   2,000   2,000           1,000     5,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว   10,000   283,849     50,000           343,849 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   100,000 20,000             36,000   5,000 161,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   20,000 5,000             30,000     55,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   20,000 30,000             10,000     60,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

      1,000 20,000               21,000 

วัสดุส านักงาน   130,000   20,000           20,000   40,000 210,000 

วัสดุอ่ืน   2,000                   350,000 352,000 



 
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการโทรศัพท์   20,000                     20,000 

ค่าบริการไปรษณีย์   40,000   1,000                 41,000 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

  30,000                     30,000 

ค่าไฟฟ้า   250,000   69,600               516,000 835,600 

งบ
ลงทุน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

                          

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

                          

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

  4,300                     4,300 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 120 ซีซ ี

                      54,700 54,700 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                           

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

                          

โครงการสนับสนุนกองทุน
อาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 

      504,000                 504,000 

  



 
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

  

อุดหนุนการจัดงาน
ท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมือง
โอ่ง 

                15,000       15,000 

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานที่กลาง
ส าหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน 
และการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่รับผิดชอบ 

          18,000             18,000 

รวม 9,394,706 10,505,020 745,000 2,783,404 452,120 576,880 866,000 563,750 307,000 1,660,420 80,000 1,565,700 29,500,000 
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