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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลคุงน้ําวน
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 33,334,190.05 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 54,711,969.87 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,641,269.18 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
849,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 1,518,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 28,961,231.27 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 30,296.98 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 234,922.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 124,279.74 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 1,198,265.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 14,071.37 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,197,908.82 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 13,161,487.16 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 19,320.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 25,100,266.50 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 9,443,931.60 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,924,620.09 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,246,514.81 บาท

งบลงทุน จํานวน 86,200.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 399,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,542,900.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 30,296.98 39,000.00 309,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

234,922.20 328,500.00 334,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 124,279.74 245,000.00 155,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

1,198,265.00 1,600,000.00 1,700,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 14,071.37 8,500.00 20,500.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,601,835.29 2,222,000.00 2,520,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,197,908.82 14,778,000.00 15,360,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,197,908.82 14,778,000.00 15,360,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 13,161,487.16 12,500,000.00 15,320,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

13,161,487.16 12,500,000.00 15,320,000.00

รวม 28,961,231.27 29,500,000.00 33,200,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,443,931.60 9,394,706.00 10,208,436.00

งบบุคลากร 10,924,620.09 11,629,620.00 11,629,660.00

งบดําเนินงาน 4,246,514.81 7,879,674.00 7,504,704.00

งบลงทุน 86,200.00 59,000.00 3,320,200.00

งบเงินอุดหนุน 399,000.00 537,000.00 537,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 25,100,266.50 29,500,000.00 33,200,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,038,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 515,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,306,624

แผนงานสาธารณสุข 301,360

แผนงานสังคมสงเคราะห 595,360

แผนงานเคหะและชุมชน 836,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 534,700

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 323,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,381,680

แผนงานการเกษตร 780,000

แผนงานการพาณิชย 1,378,880

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,208,436

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,200,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,208,436 10,208,436
    งบกลาง 10,208,436 10,208,436

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,969,820 734,580 2,194,460 7,898,860
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,447,920 0 0 1,447,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,521,900 734,580 2,194,460 6,450,940

งบดําเนินงาน 1,463,300 122,000 908,800 2,494,100
    คาตอบแทน 98,300 97,000 181,800 377,100

    คาใชสอย 875,000 25,000 642,000 1,542,000

    คาวัสดุ 205,000 0 50,000 255,000

    คาสาธารณูปโภค 285,000 0 35,000 320,000

งบลงทุน 596,000 0 50,000 646,000
    คาครุภัณฑ 596,000 0 50,000 646,000

รวม 7,029,120 856,580 3,153,260 11,038,960

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 220,000 90,000 205,000 515,000
    คาใชสอย 190,000 90,000 50,000 330,000

    คาวัสดุ 30,000 0 125,000 155,000

    คาตอบแทน 0 0 30,000 30,000

รวม 220,000 90,000 205,000 515,000

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 885,180 457,920 1,343,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 885,180 457,920 1,343,100

งบดําเนินงาน 250,000 698,024 948,024
    คาใชสอย 225,000 337,575 562,575

    คาวัสดุ 25,000 289,849 314,849

    คาสาธารณูปโภค 0 70,600 70,600

งบลงทุน 19,500 492,000 511,500
    คาครุภัณฑ 19,500 492,000 511,500

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

รวม 1,154,680 2,151,944 3,306,624

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 141,360 0 141,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 141,360 0 141,360

งบดําเนินงาน 0 160,000 160,000
    คาใชสอย 0 160,000 160,000

รวม 141,360 160,000 301,360
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 435,360 435,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 435,360 435,360

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

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

รวม 595,360 595,360

หนา : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 836,000 836,000
    คาใชสอย 836,000 836,000

รวม 836,000 836,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 534,700 534,700
    คาใชสอย 534,700 534,700

รวม 534,700 534,700

หนา : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 40,000 268,000 0 308,000
    คาใชสอย 40,000 268,000 0 308,000

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

รวม 40,000 268,000 15,000 323,000

หนา : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,450,980 0 1,450,980
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,450,980 0 1,450,980

งบดําเนินงาน 441,000 0 441,000
    คาใชสอย 300,000 0 300,000

    คาวัสดุ 141,000 0 141,000

งบลงทุน 0 1,489,700 1,489,700
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 1,489,700 1,489,700

รวม 1,891,980 1,489,700 3,381,680

หนา : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 107,000 0 107,000
    คาใชสอย 102,000 0 102,000

    คาวัสดุ 5,000 0 5,000

งบลงทุน 0 673,000 673,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 673,000 673,000

รวม 107,000 673,000 780,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

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

งบดําเนินงาน 1,018,880 1,018,880
    คาใชสอย 118,880 118,880

    คาวัสดุ 400,000 400,000

    คาสาธารณูปโภค 500,000 500,000

รวม 1,378,880 1,378,880

หนา : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน
อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 200.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 3,000.02 323.10 500.00 0.00 % 500.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 19,957.87 21,657.88 30,000.00 900.00 % 300,000.00
     ภาษีป้าย 5,296.00 8,316.00 8,500.00 0.00 % 8,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 28,453.89 30,296.98 39,000.00 309,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 727.50 640.20 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 148,690.00 148,720.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,147.00 3,917.00 2,000.00 75.00 % 3,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 240.00 340.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 69,898.00 74,063.00 140,000.00 0.00 % 140,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,000.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 100.00 4,342.00 500.00 900.00 % 5,000.00
     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 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

9,600.00 500.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 260.00 400.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 235,662.50 234,922.20 328,500.00 334,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 4,000.00 2,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ดอกเบี้ย 211,348.58 122,279.74 240,000.00 -37.50 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 215,348.58 124,279.74 245,000.00 155,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 1,257,739.00 1,198,265.00 1,600,000.00 6.25 % 1,700,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,257,739.00 1,198,265.00 1,600,000.00 1,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 23.13 36.37 300.00 0.00 % 300.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 9,000.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 547.00 5,035.00 3,000.00 233.33 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 570.13 14,071.37 8,500.00 20,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 557,742.85 472,234.40 650,000.00 0.00 % 650,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,496,498.41 8,201,108.98 8,000,000.00 6.25 % 8,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,854,069.38 1,904,975.34 2,000,000.00 10.00 % 2,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 90,950.70 80,199.90 130,000.00 0.00 % 130,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,751,935.96 2,900,969.52 3,100,000.00 0.00 % 3,100,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 0.00 0.38 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 43,526.65 39,058.12 60,000.00 -16.67 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 24,500.73 16,008.18 38,000.00 -21.05 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

617,254.00 583,354.00 800,000.00 -12.50 % 700,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,436,478.68 14,197,908.82 14,778,000.00 15,360,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 12,445,760.00 13,161,487.16 12,500,000.00 22.56 % 15,320,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 12,445,760.00 13,161,487.16 12,500,000.00 15,320,000.00
รวมทุกหมวด 27,620,012.78 28,961,231.27 29,500,000.00 33,200,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน

อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,200,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 309,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 8,500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 334,500 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 3,500 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 5,000 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

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 155,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,700,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 1,700,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,500 บาท
เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 300 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 200 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา

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

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
ใกลเคียงกับปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,360,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 650,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,500,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,200,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,100,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัด
สรรใกลเคียงกับปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 15,320,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,320,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการ
อุดหนุนใกลเคียงกับปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 133,982 101,910 158,240 9.33 % 173,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,258 8,806 6,857 2.09 % 7,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,391,500 6,571,700 6,550,000 15.82 % 7,586,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,737,600 1,742,600 1,880,000 -1.06 % 1,860,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 12,000 14,500 24.14 % 18,000

เงินสํารองจาย 308,265 487,575.6 142,609 -74.45 % 36,436

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 340,000 5.29 % 358,000

เงินคาเชาสถานที่ตั้งประปาผิวดินขนาดใหญ
มาก ที่ดินโฉนดเลขที่ 23188 หมูที่ 2 ตําบล
คุ้งน้ําวน อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

0 0 135,000 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลคุ้งน้ําวน

อําเภอเมืองราชบุรี    จังหวัดราชบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
คุ้งน้ําวน

70,000 70,000 70,000 -100 % 0

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

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 70,000

สมทบกองบุญวันละบาทตําบลคุ้งน้ําวน 0 0 0 100 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

166,610 349,340 0 0 % 0

รวมงบกลาง 8,925,215 9,443,931.6 9,397,206 10,208,436
รวมงบกลาง 8,925,215 9,443,931.6 9,397,206 10,208,436
รวมงบกลาง 8,925,215 9,443,931.6 9,397,206 10,208,436

รวมแผนงานงบกลาง 8,925,215 9,443,931.6 9,397,206 10,208,436
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

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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 1,090,760 -30.03 % 763,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 2,052,720 1,775,480 1,447,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,390,602.38 2,550,251.55 2,102,160 15.53 % 2,428,720

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 1,242,555 1,319,400 768,360 3.65 % 796,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 87,392 79,380 56,520 -20.84 % 44,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,972,549.38 4,201,031.55 3,179,040 3,521,900
รวมงบบุคลากร 6,025,269.38 6,253,751.55 4,954,520 4,969,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 246,550 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 60,000 60,000 28,000 71.43 % 48,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 43,400 15.9 % 50,300

รวมค่าตอบแทน 111,980 107,920 318,950 98,300
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 158,084 155,289 400,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 12,775 7,300 15,000 -33.33 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์
การดําเนินงานของ อบต.คุ้งน้ําวน

30,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นํา
ท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และพนักงานของ
องค์การบริหารสวนตําบลคุ้งน้ําวน

292,553 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 104,336 147,702 100,000 -40 % 60,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 90,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 200,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

โครงการประชาสัมพันธ์ การดําเนินงานของ 
 อบต.คุ้งน้ําวน

0 0 0 100 % 40,000

โครงการประชาสัมพันธ์ การดําเนินงานของ 
 อบต.คุ้งน้ําวน

0 39,000 40,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน 
และพนักงานขององค์การบริหารสวนตําบล
คุ้งน้ําวน

0 261,290 280,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน 
และพนักงานขององค์การบริหารสวนตําบล
คุ้งน้ําวน

0 0 0 100 % 280,000

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
บุคลากรท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
บุคลากรท้องถิ่น

0 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 275,890.7 257,680 126,000 -60.32 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 873,638.7 868,261 1,281,000 875,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 79,946 68,963.5 170,000 -70.59 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,860 5,940 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 21,964 7,574 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 3,215 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 75,220.08 76,108.94 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,400 18,990 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 228,605.08 177,576.44 374,000 205,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 338,963.57 257,996.41 324,000 -22.84 % 250,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,715.88 14,543.44 20,000 0 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 130 2,881 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 22,983.6 22,983.6 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 374,793.05 298,404.45 379,000 285,000
รวมงบดําเนินงาน 1,589,016.83 1,452,161.89 2,352,950 1,463,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 14,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบ
ธรรมดา

0 0 0 100 % 575,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

51,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

0 0 0 100 % 17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

8,600 0 0 0 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,600 14,500 0 596,000
รวมงบลงทุน 64,600 14,500 0 596,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,678,886.21 7,720,413.44 7,307,470 7,029,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 404,800 8.04 % 437,340

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 22,250 88.76 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 248,880 2.56 % 255,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 675,930 734,580
รวมงบบุคลากร 0 0 675,930 734,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 66,000 9.09 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 27,000 -7.41 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 93,000 97,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสํารวจความพึงพอใจในการดําเนิน
งานและการให้บริการของอบต.

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 25,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 93,000 122,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 768,930 856,580
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 899,970 1,037,940 1,253,800 15.04 % 1,442,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 48,000 -100 % 0

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 527,119 635,640 667,400 3.91 % 693,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,677 28,320 28,320 -41.53 % 16,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,495,266 1,743,900 2,039,520 2,194,460
รวมงบบุคลากร 1,495,266 1,743,900 2,039,520 2,194,460
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

27,100 33,750 50,000 30 % 65,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 105,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 8,800 0 % 8,800

รวมค่าตอบแทน 139,250 148,650 167,800 181,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 582,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 27,664 0 60,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 2,000 0 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี

7,655 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 12,880 0 25,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 0 0 8,000 -100 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 0 0 0 100 % 8,000

โครงการรับชําระภาษีและออกหนวยรับ
ชําระภาษีเคลื่อนที่ 

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจให้แก 
ประชาชนและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาพัสดุ

0 0 5,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 48,199 0 165,000 642,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,860 12,332.4 30,000 0 % 30,000

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

รวมค่าวัสดุ 66,240 12,332.4 50,000 50,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 28,796.4 18,558 35,000 0 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 28,796.4 18,558 35,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 282,485.4 179,540.4 417,800 908,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์อัตโนมัติ

0 0 0 100 % 50,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,800 0 4,300 50,000
รวมงบลงทุน 6,800 0 4,300 50,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,784,551.4 1,923,440.4 2,461,620 3,153,260
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,463,437.61 9,643,853.84 10,538,020 11,038,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเพิ่มศักยภาพอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพอบรมให้ความรู้ด้าน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 150,000

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนของชุมชนตําบลคุ้งน้ําวน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 
สาธารณภัย

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันอัคคีภัย 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันอัคคีภัย
และการชวยเหลือตนเองเบื้องต้น

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 130,000 190,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 130,000 220,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 130,000 220,000
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
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

21,000 20,100 45,000 -33.33 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 21,000 20,100 45,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในกาารจัดโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต์

6,950 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต์

0 2,610 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน

0 0 15,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,531 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 6,950 6,141 70,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 16,572.56 18,618.82 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 150,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 3,600 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 16,572.56 22,218.82 355,000 125,000
รวมงบดําเนินงาน 44,522.56 48,459.82 470,000 205,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 44,522.56 48,459.82 470,000 205,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 127,022.56 130,959.82 690,000 515,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 611,711.61 639,726.77 657,780 3.95 % 683,760

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 91,629 143,520 148,560 4.04 % 154,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 14,222 15,900 10,860 -55.25 % 4,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 756,062.61 841,146.77 859,200 885,180
รวมงบบุคลากร 756,062.61 841,146.77 859,200 885,180
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 44,000 13,806 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 1,937 0 0 % 0

เงินชวยเหลือบุตร 1,937 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 45,937 15,743 2,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 109,070 118,386 130,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 130,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 15,700 0 20,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 60,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 1,600 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 124,770 119,986 230,000 225,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,186 19,974.4 20,000 -25 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 19,710 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 25,186 39,684.4 42,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 195,893 175,413.4 274,000 250,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 17,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

8,600 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,600 0 0 19,500
รวมงบลงทุน 25,600 0 0 19,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 977,555.61 1,016,560.17 1,133,200 1,154,680
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 249,900 264,780 280,380 6.31 % 298,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 130,680 147,600 153,600 4.06 % 159,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 16,860 11,820 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 397,440 424,200 457,980 457,920
รวมงบบุคลากร 397,440 424,200 457,980 457,920

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการตางๆ ที่สงเสริม
คุณภาพการศึกษา

436 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายในการจัดโครงการรับสมัครนัก
เรียน

900 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารสวนตําบลคุ้งน้ําวน)

150,650 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการสานสัมพันธ์
ระหวางบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,978 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจํา
ตําบล คุ้งน้ําวน

0 0 0 100 % 134,600

โครงการเด็กไทยใฝ่ดี 0 0 0 100 % 1,000

โครงการรับสมัครนักเรียน 0 0 0 100 % 1,000

โครงการรับสมัครนักเรียน 0 900 1,800 -100 % 0

โครงการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก...สาร 0 0 0 100 % 500

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...สาร 0 436 500 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลคุ้งน้ําวน)

0 113,040 192,375 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลคุ้งน้ําวน)

0 0 0 100 % 192,375

โครงการสานสัมพันธ์ระหวางบ้านกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 2,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสานสัมพันธ์ระหวางบ้านกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 2,100 -100 % 0

โครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าใช้สอย 153,964 114,376 196,775 337,575
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 2,735 283,849 0 % 283,849

คาอาหารเสริม (นม) 229,641.22 216,082.88 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 229,641.22 218,817.88 289,849 289,849
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 16,478.34 40,882.76 69,600 0 % 69,600

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,478.34 40,882.76 70,600 70,600
รวมงบดําเนินงาน 400,083.56 374,076.64 557,224 698,024
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กปฐมวัย 0 0 0 100 % 492,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 492,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 492,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

0 0 0 100 % 504,000

โครงการสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

0 381,000 504,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

424,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 424,000 381,000 504,000 504,000
รวมงบเงินอุดหนุน 424,000 381,000 504,000 504,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,221,523.56 1,179,276.64 1,519,204 2,151,944
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติประจําตําบลคุ้งน้ําวน

100,621.8 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจํา
ตําบลคุ้งน้ําวน

0 8,855 125,000 -100 % 0

โครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 100,621.8 8,855 131,000 0
รวมงบดําเนินงาน 100,621.8 8,855 131,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) 

110,800 0 0 0 % 0

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

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 211,421.8 8,855 131,000 0
รวมแผนงานการศึกษา 2,410,500.97 2,204,691.81 2,783,404 3,306,624
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 150,120 -9.27 % 136,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 10,000 -48.4 % 5,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 160,120 141,360
รวมงบบุคลากร 0 0 160,120 141,360

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 160,120 141,360
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,109 4,950 12,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

51,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก

1,969.3 0 0 0 % 0

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

0 43,500 49,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 140,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 140,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก

0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก

0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 58,078.3 48,450 241,000 160,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,160 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 2,160 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 60,238.3 48,450 261,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 60,238.3 48,450 261,000 160,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 60,238.3 48,450 421,120 301,360

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 220,320 6.1 % 233,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 196,560 2.56 % 201,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 416,880 435,360
รวมงบบุคลากร 0 0 416,880 435,360

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
กายและจิตสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และประชาชนตําบลคุ้งน้ําวน

36,050 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการพัฒนาคุณภาพกายและจิต สง
เสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน
ตําบลคุ้งน้ําวน

0 0 79,500 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพกายและจิต สง
เสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน
ตําบลคุ้งน้ําวน

0 0 0 100 % 142,000

รวมค่าใช้สอย 36,050 0 79,500 142,000
รวมงบดําเนินงาน 36,050 0 79,500 142,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารงานสถานที่กลาง สําหรับศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้แก องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ

0 0 0 100 % 18,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานที่กลางสําหรับศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ให้แก องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ

0 18,000 18,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานที่กลางสําหรับศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเมือง
ราชบุรี ให้แก องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบ

20,000 0 0 0 % 0

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

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 56,050 18,000 514,380 595,360
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 56,050 18,000 514,380 595,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 414,260 708,100.65 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 38,500 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 396,970 518,245.12 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,475 33,276 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 881,205 1,301,621.77 0 0
รวมงบบุคลากร 881,205 1,301,621.77 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 35,903 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,070 9,400 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,070 45,303 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 12,272 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 96,111.95 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 108,383.95 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,988 18,225 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26,105 16,040 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 3,780 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 21,670 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 49,873 55,935 0 0
รวมงบดําเนินงาน 164,326.95 101,238 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,045,531.95 1,402,859.77 0 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 813,600 745,800 816,000 0 % 816,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลอง
สาธารณะ หมูที่ 1 - หมูที่ 7 ตําบลคุ้งน้ําวน

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 813,600 745,800 816,000 836,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 178,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 178,000 0
รวมงบดําเนินงาน 813,600 745,800 994,000 836,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 813,600 745,800 994,000 836,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,859,131.95 2,148,659.77 994,000 836,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการสํารวจความพึง
พอใจในการดําเนินงานและการให้บริการ
ขององค์การบริหารสวนตําบลคุ้งน้ําวน

15,000 0 0 0 % 0

โครงการสํารวจความพึงพอใจในการดําเนิน
งานและการให้บริการของอบต.

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 15,000 0 15,000 0
รวมงบดําเนินงาน 15,000 0 15,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,000 0 15,000 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และศึกษาดูงานการประกอบอาชีพ
และอาชีพเสริม ให้แก สตรี เยาวชน และ
ประชาชนตําบลคุ้งน้ําวน

298,955 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาการ
ประกอบอาชีพและอาชีพเสริมให้แกสตรี
เยาวชนและประชาชนตําบลคุ้งน้ําวน

0 0 0 100 % 300,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน
การประกอบอาชีพและอาชีพเสริมให้แก
สตรี เยาวชนและประชาชนตําบลคุ้งน้ําวน

0 46,018 310,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกเด็กและ
เยาวชน

0 0 7,500 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 100 % 7,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและคุ้ม
ครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการเยาวชน รุนใหมหางไกล ยาเสพติด 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์การป้องกันและ การปราบ
ปรามการทุจริต

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาวัด
ตามแนวทาง 5 ส

0 0 2,000 -100 % 0

โครงการอบรมธรรมะ ทําบุญไหว้พระ
สําหรับผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 227,000

โครงการอบรมธรรมะทําบุญไหว้พระ
สําหรับผู้สูงอายุ

0 0 174,250 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ "กฎหมายและ
สิทธิประโยชน์สําหรับประชาชน"

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 298,955 46,018 533,750 534,700
รวมงบดําเนินงาน 298,955 46,018 533,750 534,700

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 298,955 46,018 533,750 534,700
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 313,955 46,018 548,750 534,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 299,500 0 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

299,500 0 0 0

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬา ต้านยาเสพติด
ตําบลคุ้งน้ําวน

0 0 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตําบล คุ้งน้ําวน

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 40,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 50,000 40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 166,850 2,000 150,000 0 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีแหเทียนพรรษา

3,356 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการสัปดาห์สงเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

350 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

918 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจําตําบล คุ้ง
น้ําวน

0 0 85,000 -100 % 0

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจําตําบลคุ้งน้ํา
วน

0 0 0 100 % 96,000

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีแห
เทียนพรรษา

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีแห
เทียนพรรษา

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสัปดาห์สงเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องใน วันวิสาขบูชา

0 0 1,000 -100 % 0

โครงการสัปดาห์สงเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องใน วันวิสาขบูชา

0 0 0 100 % 1,000

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,000

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 0 718 1,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 171,474 2,718 242,000 268,000
รวมงบดําเนินงาน 171,474 2,718 242,000 268,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 171,474 2,718 242,000 268,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดงานทองเที่ยวราชบุรีของดี
เมืองโอง

0 0 15,000 -100 % 0

อุดหนุนการจัดงานทองเที่ยวราชบุรีของดี
เมืองโอง

0 0 0 100 % 15,000

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

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 15,000 15,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 470,974 2,718 307,000 323,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 674,600 16.98 % 789,120

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 586,080 2.89 % 603,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 28,440 -40.72 % 16,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,331,120 1,450,980
รวมงบบุคลากร 0 0 1,331,120 1,450,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 1,650 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 39,650 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 2,650 654.72 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 22,650 300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 185,000 -78.38 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 12,000 200 % 36,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 243,000 141,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 82,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 82,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 387,300 441,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1,718,420 1,891,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างเขื่อนกันดิน  หมูที่ 5 (สวน
คุณสมบัติ ทัศนาทัย)

0 0 0 100 % 206,300

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2  
(บ้านม้าลาย ซอย 1)

0 0 0 100 % 296,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2  
(บ้านม้าลาย ซอย 6)

0 0 0 100 % 216,900

กอสร้างโรงจอดรถ  หมูที่ 3  (ที่ทําการ อบ
ต.คุ้งน้ําวน)

0 0 0 100 % 499,000

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบโอเวอร์เลย์ หมูที่ 
1 (บ้านคุ้งกระถิน ซอย 12) ตําบลคุ้งน้ําวน

0 0 0 100 % 203,100

ปรับปรุงรางระบายน้ํา  หมูที่ 4 (บ้านทา
ใหญ ซอย 7)

0 0 0 100 % 68,400

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,489,700
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,489,700

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 1,489,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1,718,420 3,381,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 12,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จาก โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 70,000

โครงการสงเสริมการเกษตรให้ประชาชนใน
ตําบล

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการเกษตรให้ประชาชนใน
ตําบล คุ้งน้ําวน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
และเกษตรพอเพียง

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 102,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 1,080 600 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 1,080 600 10,000 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 1,080 600 40,000 107,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 1,080 600 40,000 107,000

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 65,835 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลอง
สาธารณะ หมูที่ 1 - หมูที่ 7 ตําบลคุ้งน้ําวน

0 0 40,000 -100 % 0

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

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ขุดลอกคลองศาลตาเพ็ชร หมูที่ 7 0 0 0 100 % 673,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 673,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 673,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 65,835 0 40,000 673,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานการเกษตร 66,915 600 80,000 780,000
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 297,000 324,000 324,000 0 % 324,000

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

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

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 68,850 40,000 48,880 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 68,880

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 118,560 76,410 9,120 448.25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 187,410 116,410 58,000 118,880
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 92,169.5 35,150 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 5,000 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุอื่น 274,695.75 343,791 350,000 -14.29 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 366,865.25 378,941 495,000 400,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 407,771.99 485,332.66 540,000 -7.41 % 500,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 407,771.99 485,332.66 540,000 500,000
รวมงบดําเนินงาน 962,047.24 980,683.66 1,093,000 1,018,880

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 0 54,500 54,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา (แบบหอยโขง มอเตอร์
ไฟฟ้า)

0 17,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 71,700 54,700 0
รวมงบลงทุน 0 71,700 54,700 0

รวมงานกิจการประปา 1,292,047.24 1,412,383.66 1,507,700 1,378,880
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,292,047.24 1,412,383.66 1,507,700 1,378,880

รวมทุกแผนงาน 25,045,487.63 25,100,266.5 29,500,000 33,200,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  22:58 หน้า : 45/45



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน

อําเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,200,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,208,436 บาท
งบกลาง รวม 10,208,436 บาท

งบกลาง รวม 10,208,436 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 173,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ (เป็นไป
ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
พนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพคาจางชั่วคราว โดยปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อใหความคุมครอง
แกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสุญหายอันเนื่องมา
จากการทํางานใหนายจางโดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคา
จางทั้งป (มกราคม – ธันวาคม) (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561) 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,586,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูง
อายุ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจของ อปท. พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชัพผูสูงอายุ
ของ อปท. พ.ศ. 2552,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2566–2570) หนาที่ 148 ลําดับที่ 1) 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,860,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจของ อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการของอปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที่ 5กรกฎาคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2130 ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู
ดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–
2570) หนาที่ 148 ลําดับที่ 2) 

วันที่พิมพ : 25/8/2565  16:30:25 หนา : 2/86



เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส (เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ของ อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2548, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม2561 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566–2570) หนาที่ 148 ลําดับที่ 3) 

เงินสํารองจาย จํานวน 36,436 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเป็นสวนรวม (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2563 ขอ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559)
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 358,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทประจําป และมิใหนํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และ
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการสงเสริมสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ อัตราไมนอยกวารอยละ40 ของงบประมาณ
ที่ สปสช. สนับสนุนใหระบบหลักประกันสุขภาพระดับทอง
ถิ่น  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) 
หนาที่ 147 ลําดับที่ 1) 
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สมทบกองบุญวันละบาทตําบลคุงน้ําวน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 
29 มิถุนายน 2553 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบงบ
ประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชน
ออม 1 สวน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบ 1 สวน และ
รัฐบาลสมทบ 1 สวน โดยในสวนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ควรมีจํานวนเทาที่ประชาชนจายเขากองทุนและไมควร
เกิน 365 บาทตอคนตอปและเป็นไปดวยความอิสระตามศักยภาพ
ทางการคลัง เพื่อเป็นการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัด
บริการสาธารณะโดยยึดประโยชนสุขที่ประชาชนจะไดรับเป็น
สําคัญ และสรางหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก ฟนฟู
ทุนทางสังคม และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20
 สิงหาคม 253 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566–2570) หนาที่ 147 ลําดับที่ 2) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,029,120 บาท

งบบุคลากร รวม 4,969,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแก นายกองคการบริหาร
สวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา
-  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน
-  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) (สํานักปลัด อบต.)  

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษใหแก นายกองคการบริหาร
สวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา
-  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
-  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน 
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) (สํานักปลัด อบต.)  
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหแก นายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา
-  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
-  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) (สํานักปลัด อบต.)   

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแก 
- ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน 
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) (สํานักปลัด อบต.)  
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 763,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ใหแก ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 8 อัตรา
-  ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน
-  ตําแหนง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180 บาทจํานวน 12 เดือน
-  ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาทจํานวน 12 เดือน
-  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 5
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) (สํานักปลัด อบต.)    
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,521,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,428,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นประจําป ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ภายในสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 7
 อัตรา ดังนี้
-  ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา
-  ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
-  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา
-  ตําแหนง  นักตรวจสอบภายใน (ปก./ชก) จํานวน 1 อัตรา
-  ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก) จํานวน  1  อัตรา
-  ตําแหนง  นิติกร (ปก./ชก) จํานวน  1  อัตรา
-  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ (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
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ) (สํานักปลัด อบ
ต.)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการ/พนักงานสวนทอง
ถิ่น จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน (เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินเดือนคาตอบ
แทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ
. 2564) (สํานักปลัด อบต.)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
วิชาการ บริหาร อํานวยการ ใหแก พนักงานสวนตําบล หรือผูมี
สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
- 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 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) (สํานักปลัด อบ
ต.) 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 796,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแก พนักงานจาง ของ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
- 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.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท
.และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23
 ตุลาคม 2547 รวมที่แกไขเพิ่มเติม จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน) (สํานักปลัดอบต.)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 44,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ให
แก พนักงานจางของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล (เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท. และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) (สํานักปลัด อบ
ต.) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,463,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,300 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน ใหแก พนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบของทางราชการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว5862ลงวันที่12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธี
การเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น) (สํานักปลัดอบต.)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทอง
ถิ่น ขาราชการ/พนักงาน หรือผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรไดตามระเบียบของราชการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน) (สํานักปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย รวม 875,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ รายละเอียดดัง
นี้
-  คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการทําความสะอาดบริเวณภาย
ในและภายนอกอาคารสํานักงานขององคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 12 เดือนๆละ 7,500 บาท
-  คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการทํางานภายในสํานัก
ปลัด องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆละ 10,000
 บาท 
-  คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 12 เดือนๆละ 5,000 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  
(เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย 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.) (สํานักปลัดอบต.)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการของ อปท. รวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม การประชุมสภา ทอง
ถิ่น คณะอนุกรรมการ การประชุมประชาคมทองถิ่นหรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ หรือการประชุมระหวาง อปท. รวมถึงผูเขารวมประชุม และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ
.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565) (สํานักปลัดอบต.)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน) (สํานักปลัด อบต.)

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 5,000 บาท

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

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่มีชื่อเรียกอยางอื่น (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557) (สํานักปลัด อบต.)
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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. 2566–257) หนาที่ 169 ลําดับที่ 2) (สํานัก
ปลัด อบต.) 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูนําทอง
ถิ่น ผูนําชุมชน และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูนําทองถิ่นผูนําชุมชนและพนักงานของ
องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน เชน คาตอบแทนวิทยากรคา
อาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม,พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่นพ.ศ. 2557/เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566–2570) หนาที่ 172 ลําดับ
ที่ 8) (สํานักปลัดอบต.) 
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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.2566–2570) 
หนาที่ 172 ลําดับที่ 7) (สํานักปลัด อบต.)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 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
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.) (สํานักปลัด
อบต.)
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ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว 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 งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ฟวส เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
 (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) (สํานักปลัด อบต.)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน ผงซักฟอก สูบ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด มีด ถัง แกวน้ํา สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะ
แบบลอลาก ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ 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 งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) (สํานักปลัดอบต.)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุด
เกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หัวเทียน แบตเตอรี่ ลอ ไฟ
หนา ไฟเบรก ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ล็อคเกียร ล็อค
คลัตช ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (สํานักปลัด อบต.)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ซีดีรอมไดรฟ
 แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่
ชิป เมาส อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ(เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) (สํานักปลัด อบต.)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 285,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.) (สํานัก
ปลัด อบต.)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท รวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่ง
บริการดังกลาว เชน คาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายความรวมถึง คาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชน คาเชา คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุง
รักษาสาย ฯลฯ(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.) (สํานัก
ปลัด อบต.)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียเชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.) (สํานัก
ปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  16:30:25 หนา : 21/86



คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 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
 0808.2/1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.) (สํานัก
ปลัด อบต.)

งบลงทุน รวม 596,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 596,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จํานวน 575,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบธรรมดา (จัดหาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
(1)  มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน
(2)  เป็นรถชวงยาว
(3)  เป็นกระบะสําเร็จรูป
(4)  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564) (สํานักปลัด อบต.)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 17,000 บาท (จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญานาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
-  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-  มีแป้นพิมพและเมาส
-  มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564) (สํานักปลัด อบต.)
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จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,000 บาท (จัด
หาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-  เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-  มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
-  มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
-  มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน
-  สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564) (สํานักปลัด อบต.)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 856,580 บาท
งบบุคลากร รวม 734,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 734,580 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 437,340 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นประจําป ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ภายในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา
-  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ 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) ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564–2566) และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) (สํานักปลัด อบต
.)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการ/พนักงานสวนทอง
ถิ่น เป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานสวนตําบล หรือ
ผูมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือน นอกเหนือจากเงินเดือน
ตามระเบียบของทางราชการ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน (เป็นไปตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ
.ศ. 2564) (สํานักปลัด อบต.)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 255,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ใหแก พนักงานจางของสํานักปลัด องคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 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 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) (สํานักปลัดอบต
.)

งบดําเนินงาน รวม 122,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแก พนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบของทางราชการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12  ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น) (สํานักปลัดอบต.)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ขา
ราชการ/พนักงาน หรือผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได
ตามระเบียบของราชการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน) (สํานักปลัดอบต.) 

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการของ อปท. รวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม การประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทอง
ถิ่น คณะอนุกรรมการ การประชุมประชาคมทองถิ่นหรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ หรือการประชุมระหวาง อปท. รวมถึงผูเขารวมประชุม และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ
.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565) (สํานักปลัดอบต.)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานและการใหบริการ
ของอบต.

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสํารวจความพึงพอใจใน
การดําเนินงานและการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลคุง
น้ําวน (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม,พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ.2542และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ
. 2546/ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 174 ลําดับที่ 1) (สํานักปลัด อบต.)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,153,260 บาท
งบบุคลากร รวม 2,194,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,194,460 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,442,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นประจําป ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ภายในกองคลัง จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
-  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
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ) (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
วิชาการ บริหาร อํานวยการ ใหแก พนักงานสวนตําบล หรือผูมี
สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน  1  อัตรา 
(เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) (กองคลัง) 

วันที่พิมพ : 25/8/2565  16:30:25 หนา : 29/86



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 693,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแก พนักงานจาง ของ
กองคลัง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
- 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 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท
.และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23
 ตุลาคม 2547 รวมที่แกไขเพิ่มเติม จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) (กอง
คลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 16,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ให
แก พนักงานจางของกองคลัง (เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ
. กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท. และประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) (กองคลัง) 
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งบดําเนินงาน รวม 908,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 181,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเชน คาตอบแทนคณะกรรมการซื้อ
หรือจางคาตอบแทนคณะกรรมการที่เบิกจายไดตามที่กฎหมาย
กําหนด ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรม
การ พ.ศ. 2547 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0804.4/ว2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่กค 0402.5/ว156 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ) (กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน ใหแก พนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบของทางราชการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว5862ลงวันที่12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธี
การเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น) (กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทอง
ถิ่น ขาราชการ/พนักงาน หรือผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรไดตามระเบียบของราชการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน) (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 642,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 582,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ รายละเอียดดัง
นี้
-คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานกองคลัง (คนงานทั่ว
ไป) ชวยเหลือปฏิบัติงานในดานการจัดเก็บภาษีฯ งานบริการทั่ว
ไปและงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย  จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 10,000 บาท
- คาบริการถายเอกสาร คาเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียม 
- คาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ 
- คาจางเหมาบริการที่จําเป็นขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ํา
วน ฯลฯ
 (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
เงินคาจางเหมาบริการของ อปท. และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่องหลัก
เกณฑการดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายคาจางเหมาบริการ
ของ อปท.) (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คา
ใชจายที่เกี่ยวของในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการและคาใช
จายอื่น ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ
.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565) (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน) (กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่มีชื่อเรียกอยางอื่น (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557) (กองคลัง)
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โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการประชาสัมพันธการจัด
เก็บภาษี เชน ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารดานการใหบริการรับ
ชําระภาษีและคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ ใหประชาชนได
ทราบอยางทั่วถึง และจัดทําป้ายประชาสัมพันธ/เอกสารเผย
แพร/ออกบริการเคลื่อนที่ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566–2570) 
หนาที่ 175 ลําดับที่ 1) (กองคลัง)

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
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.) (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง แบบพิมพ ฯลฯ (เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ซีดีรอมไดรฟ
 แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่
ชิป เมาส อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ(เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1814 ลงวัน
ที่ 15 กันยายน2548 เรื่อง ซักซอมความเขาใจในการเบิกคาใช
จายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ อปท
.) (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
อัตโนมัติ จํานวน 1 คันๆละ 50,000 บาท (จัดหาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
(1) กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกิน
กวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนตตามขนาด ซี
ซี ที่กําหนดไว
(2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564) (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต 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. 2566-2570) หนาที่ 187 ลําดับที่ 4)  (สํานัก
ปลัด อบต.)

โครงการเพิ่มศักยภาพอบรมใหความรูดาน การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพอบรมให
ความรูการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
เชาที่พัก คายานพาหนะเดินทาง คาป้ายโครงการ ฯลฯ (เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม,พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2557/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) หนาที่ 186 ลําดับที่ 2) (สํานักปลัดอบต.)
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เชน คาตอบแทนวิทยากร จัดทํา
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ จัดทําป้ายรณรงคการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสาร
สําหรับประชาสัมพันธ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 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
. 2566-2570) หนาที่ 190 ลําดับที่ 9)  (สํานักปลัด อบต.)

โครงการอบรมใหความรูป้องกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอบรมใหความรูการ
ป้องกันอัคคีภัย เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม, พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) หนาที่ 191 ลําดับที่ 10)  (สํานักปลัด อบต.)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุด
เกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย สําหรับภารกิจในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเป็นไป/ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) หนาที่ 188 ลําดับที่ 6) (สํานักปลัดอบต.)

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 0808.2/1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการของ อปท.) (สํานักปลัด อบต.)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 205,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเชนคาตอบแทนอปพร. คาป่วยการชด
เชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท
. พ.ศ. 2560) (สํานักปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
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
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.) (สํานักปลัด
อบต.)
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ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาว
เทียม สําหรับภารกิจในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯลฯ
(เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น เครื่องสําหรับรถยนต
ที่ใชในภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯลฯ(เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) (สํานักปลัด อบต.)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง วาลวน้ําดับ
เพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง ฯลฯ
 สําหรับปฏิบัติหนาที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) (สํานักปลัดอบต.)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,154,680 บาท

งบบุคลากร รวม 885,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 885,180 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 683,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นประจําป ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
-  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน  1  อัตรา
-  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 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) ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
วิชาการ บริหาร อํานวยการ ใหแก พนักงานสวนตําบล หรือผูมี
สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน  1  อัตรา 
(เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 154,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแก พนักงานจาง ของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา
(เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท
.และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23
 ตุลาคม 2547 รวมที่แกไขเพิ่มเติม จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 4,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ให
แก พนักงานจางของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท. และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ รายละเอียดดังนี้
-  คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการทํางานภายในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 12 เดือนๆละ 10,000
 บาท
-  คารับวารสาร คาธรรมเนียม คาบริการถายเอกสาร คาจางเหมา
แบกหามสัมภาระ คาเขาปกหนังสือ คาจางเหมาบุคคลภาย
นอก คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชใน
ราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ  
(เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย 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.) (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่มีชื่อเรียกอยางอื่น (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557) (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ หรือคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ที่จําเป็นตอการ
ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ซีดีรอมไดรฟ
 แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่
ชิป เมาส อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ(เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 17,000 บาท (จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญานาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
-  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-  มีแป้นพิมพและเมาส
-  มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564) (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่องๆละ 2,500 บาท (จัดหาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-  มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts)
-  สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564) (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,151,944 บาท
งบบุคลากร รวม 457,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 457,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 298,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นประจําป ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
-  ตําแหนง  ครู อันดับ คศ.1 จํานวน  1  อัตรา
(เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท
 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 159,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแก พนักงานจาง ของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน  1
  อัตรา
(เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท
 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 698,024 บาท
ค่าใช้สอย รวม 337,575 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําตําบล คุงน้ําวน จํานวน 134,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการวันเด็กแหงชาติประจํา
ตําบลคุงน้ําวน เชน คาอาหาร คาป้าย คาเงิน/ของรางวัล ฯลฯ
 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาราวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559/ เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 103 ลําดับที่ 23) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการเด็กไทยใฝ่ดี จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการเด็กไทยใฝ่ดี เชน คากระ
ดาษฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม/เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 หนาที่ 103 ลําดับ
ที่ 24) (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการรับสมัครนักเรียน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการรับสมัครนักเรียน เชน คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570   หนาที่ 89 ลําดับที่ 1
) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการศูนยพัฒนา เด็กเล็ก...สาร จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก...สาร เชน คาวัสดุ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 120 ลําดับที่ 54) (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  (ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน)

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
 ป จํานวน 25 คน ๆ ละ 1,700 บาทตอป เป็นเงิน 42,500 บาท
(3) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับคาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับ
เด็กอายุ 3-5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15 คน ๆ ละ 200
 บาทตอป เป็นเงิน 3,000 บาท  
(4) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับคาอุปกรณการเรียน จัดสรร
สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอป เป็นเงิน 3,000 บาท 
(5)เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับคาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรร
สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15 คน ๆ
 ละ 300 บาทตอป เป็นเงิน 4,500 บาท 
(6) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับคากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน จํานวน 25 คน ๆ ละ 430 บาทตอป เป็นเงิน 10,750
 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
   (6.1) โครงการประกวดการระบายสีภาพสําหรับเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
   (6.2) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความ
เป็นไทยสําหรับเด็กปฐมวัย
   (6.3) โครงการเด็กนอยเรียนรูสูเทคโนโลยี
   (6.4) โครงการทัศนศึกษาเปดโลกแหงการเรียนรู
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18  กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจานรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 16 
หนาที่ 98) (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. 2566-2570) หนาที่ 125 ลําดับที่ 61) (กองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย เชน คาป้าย คาอาหาร คาวัสดุ ฯลฯ  (เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557/ เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่  121 ลําดับ
ที่ 56) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

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

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด น้ํายา
ลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ไมถูพื้น ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
- คาอาหารเสริม (นม) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) ใหแกเด็กเล็กเด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล และเด็ก
ประถมศึกษา (ชั้นปที่ 1-6) รายละเอียดดังนี้
 (1.1)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย
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พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 25 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 47,905 บาท (อัตราคนละ 7.37
 บาท ไมใชราคากลางในการจัดซื้อจัดจางอาหารเสริม(นม) เป็น
เพียงราคาที่จัดสรรตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเทานั้น) (เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 99 ลําดับที่ 17) ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 (1.2)  คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหแกเด็กนักเรียนอนุบาลและ
ประถมศึกษา ชั้นปที่ 1-6 สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตําบลคุงน้ํา
วน จํานวน 2 แหง ไดแก โรงเรียนวัดคุงกระถิน (ราษฏรสามัคคี
อุทิศ) และโรงเรียนวัดเหนือวน (ประชาอุทิศ) รวมจํานวนนัก
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
.2566-2570) หนาที่ 96 ลําดับที่ 14) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางที่ใชในกิจการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเชน น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูน ซีเมนต ทราย กระเบื้อง สังกะสีตะปู เหล็ก
เสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคายา  เวชภัณฑ เชน แอลกอฮอลล  ถุงมือ  สําลี ผา
พันแผลหรือวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยอื่น ๆ ฯลฯ สําหรับประจํา
ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน (เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท.) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลคุงน้ําวน รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียเชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 492,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 492,000 บาท
ครุภัณฑการศึกษา

โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน (จัดหาตามราคาทอง
ตลาด เนื่องจากนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) โดยมี
รายการและคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
 1. สไลเดอรบอบอล  ขนาด 400 x 400 x 240
 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 229,300 บาท มีคุณลักษณะพื้น
ฐานไมนอยกวาหรือดีกวา ดังนี้
-  โครงสรางเสา  คาน และสไลเดอรทําดวยเหล็ก บุดวย
ฟองน้ํา เย็บหุมดวยผาพีวีซี แตละชวงใชน็อตสกรูยิงยึดติด
กัน  โครงสรางแข็งแรงและรับน้ําหนักไดดี
-  โครงสรางชั้นลางทําดวยไม บุทับดวยฟองน้ําและเย็บหุมดวยผา
พีวีซี  มีบอสําหรับใสบอล
-  โครงสรางชั้นบนของบานบอลทําดวยไม บุทับดวยฟองน้ําและ
เย็บหุมดวยผาพีวีซี
-  มีเชือกตาขายกันตก  บันไดลูกระนาด  ทางเดินสาม
เหลี่ยม โครงสรางทําดวยไมบุทับดวยฟองน้ําและเย็บหุมดวยผาพีวี
ซี 
-  แผนยางปูพื้น ขนาด 100 x 100 x 1 เซนติเมตร จํานวน 24
 แผน และลูกบอล ขนาด 2.8 นิ้ว จํานวน 2,500 ลูก 
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2. มุมจราจร  จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 55,000 บาท มีคุณลักษณะพื้น
ฐานไมนอยกวาหรือดีกวา ดังนี้
-  ขนาด 300 x 300 เซนติเมตร     
-  โครงสรางทําจากไมบุดวยฟองน้ํา หุมดวยผาพีวีซี     
-  มีคอกกั้น และแผนยางปูพื้น จํานวน 1 ชุด
-  เบาะสี่เหลี่ยมเป็นรูปเครื่องหมายจราจร 2 ชิ้น  
-  เบาะทางมาลาย 1 ชุด
-  เกาอี้เครื่องหมายจราจร 2 ตัว      
-  เบาะวงกลมเครื่องหมายจราจร 4 ชิ้น     
-  รถโยกเยก  1  ตัว
-  ทําความสะอาดงาย
3. บันได  จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 39,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไมนอยกวาหรือดีกวา ดังนี้
-  ขนาด 50 x 190 x 70 เซนติเมตร    
-  โครงสรางทําจากไมบุดวยฟองน้ํา หุมดวยผาพีวีซี    
-  มีชองตรงกลางสามารถลอดได เย็บขึ้นรูป    
-  สีสันสดใส สวยงาม    
-  ทําความสะอาดงาย
4. อุโมงค จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 43,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไมนอยกวาหรือดีกวา ดังนี้
-  ขนาด 107 x 230 x 90 เซนติเมตร     
-  เป็นอุโมงคเย็บขึ้นรูป  โครงสรางทําจากไมบุดวยฟองน้ํา หุม
ดวยผาพีวีซี     
-  สีสันสดใส สวยงาม     
-  ทําความสะอาดงาย
5. ชุดปนป่าย  จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 14,500 บาท  มีคุณลักษณะ
พื้นฐานไมนอยกวาหรือดีกวา ดังนี้
-  ขนาด 40 x 160 x 40 เซนติเมตร
-  โครงสรางทําจากไมบุดวยฟองน้ํา หุมดวยผาพีวีซี     
-  1 ชุด มี 3 ชิ้น (สามารถแยกออกจากกันได)      
-  บันไดเย็บขึ้นรูป     
-  สีสันสดใส สวยงาม     
-  ทําความสะอาดงาย
6. รถโยกเยก จํานวน  2  ตัว ๆ ละ 5,300 บาท เป็นเงิน 10,600
 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานไมนอยกวาหรือดีกวา ดังนี้
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-  ขนาด 25 x 90 x 55 เซนติเมตร     
-  โครงสรางของรถโยกเยก ทําจากไมบุดวยฟองน้ํา เย็บขึ้น
รูป หุมดวยผาพีวีซี     
-  สีสันสดใส สวยงาม     
-  ทําความสะอาดงาย
7. เบาะที่นั่ง จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,300 บาท เป็นเงิน  10,600
 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานไมนอยกวาหรือดีกวา ดังนี้    
-  ขนาด 25 x 105  x 38 เซนติเมตร    
-  โครงสรางทําจากไมบุดวยฟองน้ํา เย็บขึ้นรูปเป็นรถสปอรต หุม
ดวยผาพีวีซี     
-  สีสันสดใส สวยงาม     
-  ทําความสะอาดงาย
8. ชุดทรงตัว จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน  6,500 บาท มีคุณลักษณะ
พื้นฐานไมนอยกวาหรือดีกวาดังนี้
-  ขนาด 40 x 170 x 20 เซนติเมตร     
-  โครงสรางทําจากไมบุดวยฟองน้ํา เย็บขึ้นรูป หุมดวยผาพีวีซี 
    
-  สีสันสดใส สวยงาม     
-  ทําความสะอาดงาย
9. เบาะปูพื้น จํานวน 55 ตารางเมตร ๆ ละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 82,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานไมนอยกวาหรือดีกวา ดังนี้
-  เป็นเบาะฟองน้ําหุมดวยผาพีวีซีสําหรับปูพื้นเพื่อป้องกันการ
บาดเจ็บระหวางการเลน     
-  มีความหนา 2.5 เซนติเมตร    
-  สีสันสดใส สวยงาม    
-  ทําความสะอาดงาย
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564) (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 504,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 504,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 504,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โครงการ
สนับสนุนกองทุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ชั้นอนุบาลและ
เด็กประถมศึกษา ปที่ 1 – 6 จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
วัดคุงกระถิน (ราษฏรสามัคคีอุทิศ) โรงเรียนวัดเหนือวน (ประชา
อุทิศ) รวมจํานวนนักเรียน 120 คน จัดสรรใหอัตราคน
ละ 21 บาทตอวัน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 504,000 บาท (เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม, เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2566/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 97 ลําดับที่ 15) (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 141,360 บาท

งบบุคลากร รวม 141,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 141,360 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 136,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ใหแก พนักงานจางของสํานักปลัด องคการบริหาร
สวนตําบลจํานวน 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 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) (สํานักปลัดอบต.)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 5,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง (เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของอปท.และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) ) (สํานักปลัด อบต.)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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
จายประจําปงบประมาณพ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน
สาธารณสุขของ อปท./เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) หนาที่ 131 ลําดับที่ 4) (สํานักปลัดอบต.)
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการรณรงคป้องกันและควบ
คุมโรคไขเลือดออกเชน 
คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาจัดซื้อน้ํามันเคมีพนหมอกควันฯลฯ (เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม2563/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หนาที่ 128 ลําดับที่ 1) (สํานักปลัด อบต.)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 595,360 บาท

งบบุคลากร รวม 435,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 233,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นประจําป ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ภายในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา
-  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ) 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) ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้ง
จายไวจํานวน 12 เดือน) (สํานักปลัด อบต.)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 201,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ใหแก พนักงานจางของสํานักปลัด องคการ
บริหารสวนตําบลจํานวน 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 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) (สํานักปลัดอบต.)

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. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557/ เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 134 ลําดับที่ 2) (สํานัก
ปลัด อบต.)
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งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานสถานที่กลาง 
สําหรับศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่รับผิดชอบ

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
สถานที่กลางสําหรับศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอเมืองราชบุรี ใหแก เทศบาลตําบลหลัก
เมือง (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม และหนังสือเทศบาลตําบลหลักเมือง ที่ รบ 53601/ว
1212 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลาง
สําหรับศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2566/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) หนาที่ 133 ลําดับที่ 1) (สํานักปลัด อบต.)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 836,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 836,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 836,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 816,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจางเหมาเอกชน
ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการของ อปท./ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 163 ลําดับ
ที่ 1) (สํานักปลัด อบต.) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะ หมูที่ 1 - หมู
ที่ 7 ตําบลคุงน้ําวน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในคลองสาธารณะ หมูที่1–หมูที่7ตําบลคุงน้ําวน เชน คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ (เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ
.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2054 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการพัฒนาคูคลองใหเป็น
แหลงทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจอยางยั่งยืน (เพิ่มเติม)/เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนาที่ 168 ลําดับ
ที่ 8) (สํานักปลัดอบต.)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  16:30:26 หนา : 64/86



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 534,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 534,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 534,700 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมใหความรูและศึกษาการประกอบอาชีพและอาชีพ
เสริมใหแกสตรีเยาวชนและประชาชนตําบลคุงน้ําวน

จํานวน 300,000 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. 2566–2570) 
หนาที่ 183 ลําดับที่ 2) (สํานักปลัดอบต.)

โครงการฝึกอบรมอาชีพใหแกเด็กและเยาวชน จํานวน 7,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพใหแกเด็ก
และเยาวชน ไดแก คาอาหาร คาป้าย คาตอบแทน ฯลฯ (เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 137ลําดับที่ 1) กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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โครงการอบรมธรรมะ ทําบุญไหวพระสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 227,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอบรมธรรมะ ทําบุญไหว
พระสําหรับผูสูงอายุ เชน คาอาหาร คาป้าย คาเอกสารประกอบ
การฝึกอบรม คารถ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 139 ลําดับที่ 3) กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท

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

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบล คุงน้ําวน จํานวน 40,000 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
. 2566-2570) หนาที่ 142 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 268,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 268,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 268,000 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.2566-2570) หนาที่ 196 ลําดับที่ 2) (สํานักปลัด อบต.)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ
ประจําตําบลคุงน้ําวน

จํานวน 96,000 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/เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 143 ลําดับที่ 1) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี เชน เครื่องไทยธรรม  คาตกแตงรถแห  คาแตรวง ฯลฯ
 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม /เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 108 ลําดับที่ 32) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน วันวิสาขบูชา จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธ
ศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา เชน คาวัสดุ ฯลฯ (เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แกไขเพิ่มเติม
 /เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 107
 ลําดับที่ 31) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น เชน คาวัสดุ ฯลฯ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม/เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 196 ลําดับที่ 1
) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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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/
ว688 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณรายจาย หมวดเงินอุดหนุนของ อปท. ปงบประมาณ พ.ศ
. 2566/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) หนาที่ 184 ลําดับที่ 1)  (สํานักปลัด อบต.)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,891,980 บาท

งบบุคลากร รวม 1,450,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,450,980 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 789,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นประจําป ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ภายในกองชาง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
-  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
สวนตําบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ) (กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
วิชาการ บริหาร อํานวยการ ใหแก พนักงานสวนตําบล หรือผูมี
สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง จํานวน  1  อัตรา 
(เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) (กองชาง) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 603,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแก พนักงานจาง ของ
กองชาง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
- 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
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท
.และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23
 ตุลาคม 2547 รวมที่แกไขเพิ่มเติม จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) (กอง
ชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 16,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ให
แก พนักงานจางของกองชาง (เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ
. กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท. และประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) (กองชาง) 

วันที่พิมพ : 25/8/2565  16:30:26 หนา : 71/86



งบดําเนินงาน รวม 441,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชสอยเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ รายละเอียดดัง
นี้
-  คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการขับรถยนต จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆละ 10,000 บาท
-  คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการซอมไฟฟ้า จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆละ 10,000 บาท
-  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียม
ตางๆ คาจางเหมาบุคคลภายนอก คาจางแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คา
ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใชใน
ราชการ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
(เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย 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

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน) (กองชาง)

คาลงทะเบียนในการอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่มีชื่อเรียกอยางอื่น (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557) (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมรถยนต เครื่อง
คอมพิวเตอร ซอมแซมถนนลูกรัง ซอมแซมถนนหินคลุก หรือคา
บํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.) (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 141,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร แบบพิมพ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน แผงวงจร ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดความดันไฟฟ้า ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ 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 งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) (กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุด
เกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หัวเทียน แบตเตอรี่ ลอ ไฟ
หนา ไฟเบรก ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ล็อคเกียร ล็อค
คลัตช ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (กองชาง)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  16:30:26 หนา : 75/86



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามัน
หลอลื่น ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ซีดีรอมไดรฟ
 แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่
ชิป เมาส อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 1,489,700 บาท
งบลงทุน รวม 1,489,700 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,489,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางเขื่อนกันดิน  หมูที่ 5 (สวนคุณสมบัติ ทัศนาทัย) จํานวน 206,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางเขื่อนกันดิน หมูที่ 5 (บริเวณสวน
คุณสมบัติ ทัศนาทัย) ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี โดยทําการกอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. จํานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1) กอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ระยะ 12 เมตร สูง
ประมาณ 1.50 เมตร พิกัดที่ N 13.508283 E 99.904326 
จุดที่ 2) กอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ระยะ 11.50 เมตร สูง
ประมาณ 1.50 เมตร พิกัดที่ N13.507612 E99.904614 
(ตามแบบที่ อบต.คุงน้ําวนกําหนด) พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รวมที่แกไขเพิ่ม
เติม/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570
) หนาที่ 158 ลําดับที่ 15) (กองชาง)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2  (บานมาลาย ซอย 1) จํานวน 296,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 2 (บานมาลาย ซอย 1) ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยทําการรื้อถนนลาดยางเดิมพรอมบดอัด
แนนและกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00 เมตร ระยะ
ทาง 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย
กวา 381 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.คุงน้ําวนกําหนด) พรอม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดเริ่มตนพิกัด
ที่ N 13.528847 E 99.897450 จุดสิ้นสุดพิกัด
ที่ N 13.529383 E 99.898267 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รวมที่แกไขเพิ่ม
เติม/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
หนาที่ 152 ลําดับที่ 3) (กองชาง)
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2  (บานมาลาย ซอย 6) จํานวน 216,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 2 (บานมาลาย ซอย 6) ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 285 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.คุง
น้ําวนกําหนด) พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดเริ่มตนพิกัด
ที่ N 13.525212 E 99.899970 จุดสิ้นสุดพิกัด
ที่ N 13.524801 E 99.899318 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รวมที่แกไขเพิ่ม
เติม/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
หนาที่ 152 ลําดับที่ 4) (กองชาง)

กอสรางโรงจอดรถ  หมูที่ 3  (ที่ทําการ อบต.คุงน้ําวน) จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางโรงจอดรถ หมูที่ 3 (บริเวณที่
ทําการ อบต.คุงน้ําวน) ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี โดยทําการกอสรางโรงจอด
รถ กวาง 10 เมตร ยาว 14 เมตร (ตามแบบที่ อบต.คุงน้ําวน
กําหนด) พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย พิกัดที่ N 13.522659 E 99.901840 (
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 รวมที่แกไขเพิ่มเติม/เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนาที่ 156 ลําดับที่ 12) (กองชาง)
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ปรับปรุงถนนลาดยางแบบโอเวอรเลย หมูที่ 1 (บานคุงกระถิน ซอย 
12) ตําบลคุงน้ําวน

จํานวน 203,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงถนนลาดยางแบบโอ
เวอรเลย หมูที่ 1 (บานคุงกระถิน ซอย 12) ตําบลคุงน้ําวน อําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยทําการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ
โอเวอรเลย กวาง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางฯ ไมนอย
กวา 900 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.คุงน้ําวนกําหนด) พรอม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดเริ่มตนพิกัด
ที่ N 13.519748 E 99.887289 จุดสิ้นสุดพิกัด
ที่ N 13.518664 E 99.886452 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รวมที่แกไขเพิ่ม
เติม/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
หนาที่ 150 ลําดับที่ 1) (กองชาง)

ปรับปรุงรางระบายน้ํา  หมูที่ 4 (บานทาใหญ ซอย 7) จํานวน 68,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงรางระบายน้ํา หมูที่ 4 (บาน
ทาใหญ ซอย 7) ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี โดยทําการขุดลอกเศษดินและวัชพืชในรางระบายน้ําและ
ขนไปทิ้ง ระยะ 88 เมตร จุดเริ่มตนพิกัด
ที่ N13.513882 E99.910283 จุดสิ้นสุดพิกัด
ที่ N13.513590 E99.910218 และทําบอพัก ค.ส.ล
. ขนาด 0.65x0.65 เมตร พรอมฝาปด ค.ส.ล. จํานวน 3 ชุด พิกัด
ที่ 1 N13.513757 E99.910411 พิกัด
ที่ 2 N13.513840 E99.910154 พิกัด
ที่ 3 N13.513485 E99.910283 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รวมที่แกไขเพิ่ม
เติม/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
หนาที่ 157 ลําดับที่ 13) (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 107,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 107,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 102,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ รายละเอียดดัง
นี้
- คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการสํารวจขอมูลจํานวน
สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ โดยทําการสํารวจปละ 2
 ครั้ง (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขของอปท. และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1042 ลงวัน
ที่10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม/เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 145 ลําดับที่ 2) (สํานักปลัด อบต.)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบา

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา “ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบาฯ” เชน คาจางเหมาฉีดวัคซีน คาป้ายประชาสัมพันธคา
วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยฯลฯ(เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นที่มท 0810.5/ว2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 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
ปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่มท0810.5/ว1745 ลงวัน
ที่ 31 สิงหาคม 2560,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
ที่สุดที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่10เมษายน2561และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว4052 ลงวัน
ที่ 14 ธันวาคม 2561/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) หนาที่ 144 ลําดับที่ 1)  (สํานักปลัด อบต.)

โครงการสงเสริมการเกษตรใหประชาชนในตําบล คุงน้ําวน 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.2566-2570) หนาที่ 185 ลําดับ
ที่ 1) (สํานักปลัด อบต.)
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณการขยายพันธุพืช ผาใบหรือผา
พลาสติก หนากากป้องกันแกสพิษ เคียว สปริงเกลอร จอบ
หมุน จานพรวน มีดตัดตนไม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (สํานักปลัดอบต.)

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 673,000 บาท
งบลงทุน รวม 673,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 673,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ขุดลอกคลองศาลตาเพ็ชร หมูที่ 7 จํานวน 673,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการขุดลอกคลองศาลตาเพ็ชร
 หมูที่ 7 ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยทํา
การขุดลอกคลองศาลตาเพ็ชร ระยะทาง 2,469 เมตร (ตามแบบ
ที่ อบต.คุงน้ําวนกําหนด) พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย จุดเริ่มตนพิกัด
ที่ N 13.471767 E 99.903142 จุดสิ้นสุดพิกัด
ที่ N 13.501350 E 99.889912 (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รวมที่แกไขเพิ่ม
เติม/เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
หนาที่ 161 ลําดับที่ 1) (กองชาง)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,378,880 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแก พนักงานจาง ของ
กองชาง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนง  พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน  2  อัตรา
- ตําแหนง  พนักงานจดมาตรวัดน้ํา จํานวน  1  อัตรา
(เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท
.และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23
 ตุลาคม 2547 รวมที่แกไขเพิ่มเติม จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) (กอง
ชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ให
แก พนักงานจางของกองชาง (เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ
. กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท. และประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน) (กองชาง) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,018,880 บาท
ค่าใช้สอย รวม 118,880 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 68,880 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาสถานที่ตั้งประปาผิวดินขนาดใหญมาก ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 94110 หมูที่ 4 ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
-  เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน คาเชา
ทรัพยสิน คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง คาธรรมเนียมตางๆ คาติด
ตั้งประปา คาจางเหมาตางๆ ในการบริหารกิจการประปา 
(เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย 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)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 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
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.) (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา กระดาษคารบอน แบบ
พิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอ
ตางๆ กระเบื้อง ตะปู แปรงทาสี ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต คอน คีม จอบ เลื่อย สวานมือ นั่งราน ฯลฯ (เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) (กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามัน
หลอลื่น ฯลฯ (เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) (กองชาง)

วัสดุอื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุหรืออุปกรณตางๆ ที่ไมเขาลักษณะและ
ประเภทตามระเบียบวิธีงบประมาณเชน มิเตอรน้ํา ตะแกรงกัน
สวะ คลอรีน สารสม ฯลฯ(เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) (กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับกิจการประปา คากระแสไฟฟ้า
สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.) (กองชาง)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

173,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,586,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,860,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสํารองจาย 36,436

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

358,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

70,000

สมทบกองบุญวันละ
บาทตําบลคุ้งน้ําวน

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

173,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,586,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,860,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสํารองจาย 36,436

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

358,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

70,000

สมทบกองบุญวันละ
บาทตําบลคุ้งน้ําวน

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

763,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,308,460 981,840 233,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

126,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,745,180 314,400 136,200 201,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

61,300 4,860 5,160

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

65,000 30,000

คาเชาบ้าน 228,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

763,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

789,120 6,313,180

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

126,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 603,000 324,000 3,324,380

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

16,860 36,000 124,180

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

95,000

คาเชาบ้าน 228,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

84,100

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 882,000 90,000 130,000 816,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

22,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000 20,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

130,000 60,000

โครงการประชาสัมพันธ์ 
การดําเนินงานของ  อบ
ต.คุ้งน้ําวน

40,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี

8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

84,100

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 250,000 12,000 68,880 2,248,880

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

150,000 172,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

190,000

โครงการประชาสัมพันธ์ 
การดําเนินงานของ  อบ
ต.คุ้งน้ําวน

40,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี

8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้นําท้อง
ถิ่น ผู้นําชุมชน และ
พนักงานขององค์การ
บริหารสวนตําบลคุ้งน้ํา
วน

280,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
สําหรับบุคลากรท้องถิ่น

30,000

โครงการสํารวจความพึง
พอใจในการดําเนินงาน
และการให้บริการของ
อบต.

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 50,000 15,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
อบรมให้ความรู้ด้าน 
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้นําท้อง
ถิ่น ผู้นําชุมชน และ
พนักงานขององค์การ
บริหารสวนตําบลคุ้งน้ํา
วน

280,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
สําหรับบุคลากรท้องถิ่น

30,000

โครงการสํารวจความพึง
พอใจในการดําเนินงาน
และการให้บริการของ
อบต.

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 50,000 195,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
อบรมให้ความรู้ด้าน 
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

150,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  23:01:10 หน้า : 8/24



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ป้องกันอัคคีภัย

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติประจําตําบล 
คุ้งน้ําวน

134,600

โครงการเด็กไทยใฝ่ดี 1,000

โครงการรับสมัครนัก
เรียน

1,000

โครงการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก...สาร

500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลคุ้งน้ําวน)

192,375

โครงการสานสัมพันธ์
ระหวางบ้านกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

2,100

โครงการอบรมการเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย

6,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ป้องกันอัคคีภัย

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติประจําตําบล 
คุ้งน้ําวน

134,600

โครงการเด็กไทยใฝ่ดี 1,000

โครงการรับสมัครนัก
เรียน

1,000

โครงการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก...สาร

500

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลคุ้งน้ําวน)

192,375

โครงการสานสัมพันธ์
ระหวางบ้านกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

2,100

โครงการอบรมการเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย

6,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

140,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
กายและจิต สงเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และประชาชนตําบลคุ้ง
น้ําวน

142,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
คลองสาธารณะ หมูที่ 1 
- หมูที่ 7 ตําบลคุ้งน้ําวน

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และศึกษาการ
ประกอบอาชีพและ
อาชีพเสริมให้แกสตรี
เยาวชนและประชาชน
ตําบลคุ้งน้ําวน

300,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แกเด็กและเยาวชน

7,700

โครงการอบรมธรรมะ 
ทําบุญไหว้พระสําหรับผู้
สูงอายุ

227,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

140,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
กายและจิต สงเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และประชาชนตําบลคุ้ง
น้ําวน

142,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
คลองสาธารณะ หมูที่ 1 
- หมูที่ 7 ตําบลคุ้งน้ําวน

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และศึกษาการ
ประกอบอาชีพและ
อาชีพเสริมให้แกสตรี
เยาวชนและประชาชน
ตําบลคุ้งน้ําวน

300,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แกเด็กและเยาวชน

7,700

โครงการอบรมธรรมะ 
ทําบุญไหว้พระสําหรับผู้
สูงอายุ

227,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ตําบล คุ้งน้ําวน

โครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุประจําตําบลคุ้งน้ํา
วน

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีแห
เทียนพรรษา

โครงการสัปดาห์สงเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องใน 
วันวิสาขบูชา

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิ่น

คาลงทะเบียนใน
การอบรม

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก 
โรคพิษสุนัขบ้า
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ตําบล คุ้งน้ําวน

40,000 40,000

โครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุประจําตําบลคุ้งน้ํา
วน

96,000 96,000

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีแห
เทียนพรรษา

20,000 20,000

โครงการสัปดาห์สงเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องใน 
วันวิสาขบูชา

1,000 1,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิ่น

1,000 1,000

คาลงทะเบียนใน
การอบรม

20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก 
โรคพิษสุนัขบ้า

70,000 70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการสงเสริมการ
เกษตรให้ประชาชนใน
ตําบล คุ้งน้ําวน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 80,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 283,849

วัสดุกอสร้าง 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

1,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000 69,600

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000 1,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการสงเสริมการ
เกษตรให้ประชาชนใน
ตําบล คุ้งน้ําวน

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 40,000 155,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 55,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 293,849

วัสดุกอสร้าง 5,000 50,000 65,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 36,000 10,000 166,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

1,000

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

วัสดุอื่น 300,000 300,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 500,000 819,600

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 41,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์อัตโนมัติ

50,000

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน แบบ
ธรรมดา

575,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดซื้อเครื่อง
เลนสําหรับเด็กปฐมวัย

492,000

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

17,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  23:01:10 หน้า : 17/24



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์อัตโนมัติ

50,000

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน แบบ
ธรรมดา

575,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดซื้อเครื่อง
เลนสําหรับเด็กปฐมวัย

492,000

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

17,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างเขื่อนกันดิน  
หมูที่ 5 (สวนคุณสมบัติ 
ทัศนาทัย)

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 2  
(บ้านม้าลาย ซอย 1)

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 2  
(บ้านม้าลาย ซอย 6)

กอสร้างโรงจอดรถ  หมู
ที่ 3  (ที่ทําการ อบต.คุ้ง
น้ําวน)

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบโอเวอร์เลย์ หมูที่ 1 
(บ้านคุ้งกระถิน ซอย 
12) ตําบลคุ้งน้ําวน

ปรับปรุงรางระบายน้ํา  
หมูที่ 4 (บ้านทาใหญ 
ซอย 7)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างเขื่อนกันดิน  
หมูที่ 5 (สวนคุณสมบัติ 
ทัศนาทัย)

206,300 206,300

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 2  
(บ้านม้าลาย ซอย 1)

296,000 296,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 2  
(บ้านม้าลาย ซอย 6)

216,900 216,900

กอสร้างโรงจอดรถ  หมู
ที่ 3  (ที่ทําการ อบต.คุ้ง
น้ําวน)

499,000 499,000

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบโอเวอร์เลย์ หมูที่ 1 
(บ้านคุ้งกระถิน ซอย 
12) ตําบลคุ้งน้ําวน

203,100 203,100

ปรับปรุงรางระบายน้ํา  
หมูที่ 4 (บ้านทาใหญ 
ซอย 7)

68,400 68,400

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกคลองศาลตาเพ็ช
ร หมูที่ 7

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนกอง
ทุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

504,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ
บริหารงานสถานที่กลาง 
สําหรับศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี ให้แก 
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นที่รับผิดชอบ

18,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดลอกคลองศาลตาเพ็ช
ร หมูที่ 7

673,000 673,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนกอง
ทุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

504,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ
บริหารงานสถานที่กลาง 
สําหรับศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี ให้แก 
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นที่รับผิดชอบ

18,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  23:01:10 หน้า : 22/24



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนการจัดงานทอง
เที่ยวราชบุรีของดีเมือง
โอง

รวม 10,208,436 11,038,960 515,000 3,306,624 301,360 595,360 836,000 534,700

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  23:01:10 หน้า : 23/24



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนการจัดงานทอง
เที่ยวราชบุรีของดีเมือง
โอง

15,000 15,000

รวม 323,000 3,381,680 780,000 1,378,880 33,200,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2565  23:01:10 หน้า : 24/24
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