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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลท่าวัด
อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแก่น



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาวัด

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาวัด จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทาวัดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลทาวัด จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,605,822.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 53,984,402.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,545,473.12 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
39,940.60 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 11 โครงการ รวม 1,955,357.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 36,640,436.00 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 25,442.41 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 55,523.70 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 169,428.41 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 102,690.01 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,272,744.74 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 18,014,606.73 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 3,628,840.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 28,623,710.59 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 10,655,918.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,079,581.96 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,592,411.97 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,075,220.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,205,578.66 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 15,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,888,632.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 5,347,800.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาวัด
อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 25,442.41 99,280.00 59,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

55,523.70 288,900.00 87,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 169,428.41 300,000.00 250,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 102,690.01 140,000.00 149,659.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 15,000.00 15,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 353,084.53 843,180.00 561,659.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,272,744.74 18,250,000.00 19,350,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,272,744.74 18,250,000.00 19,350,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 18,014,606.73 17,787,000.00 19,038,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

18,014,606.73 17,787,000.00 19,038,000.00

รวม 36,640,436.00 36,880,180.00 38,949,659.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาวัด
อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,655,918.00 10,392,441.00 11,747,552.00

งบบุคลากร 10,079,581.96 13,327,004.00 13,072,680.00

งบดําเนินงาน 4,592,411.97 7,278,835.00 8,644,327.00

งบลงทุน 1,075,220.00 3,803,700.00 3,398,500.00

งบเงินอุดหนุน 2,205,578.66 2,063,200.00 2,071,600.00

งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 15,000.00 15,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 28,623,710.59 36,880,180.00 38,949,659.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลท่าวัด

อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลท่าวัด
อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,558,010

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,068,140

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,611,027

แผนงานสาธารณสุข 655,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,034,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,080,930

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 590,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 190,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,255,000

แผนงานการเกษตร 160,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,747,552

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 38,949,659



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลทาวัด
อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,747,552 11,747,552
    งบกลาง 11,747,552 11,747,552

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,404,980 672,660 1,865,460 369,360 8,312,460
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120 0 0 0 1,707,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,697,860 672,660 1,865,460 369,360 6,605,340

งบดําเนินงาน 1,991,000 96,610 750,000 236,340 3,073,950
    คาตอบแทน 441,000 56,610 205,000 96,340 798,950

    คาใชสอย 894,000 40,000 455,000 100,000 1,489,000

    คาวัสดุ 375,000 0 80,000 40,000 495,000

    คาสาธารณูปโภค 281,000 0 10,000 0 291,000

งบลงทุน 60,500 0 46,100 5,000 111,600
    คาครุภัณฑ 60,500 0 46,100 5,000 111,600

งบเงินอุดหนุน 45,000 0 0 0 45,000
    เงินอุดหนุน 45,000 0 0 0 45,000

งบรายจ่ายอื่น 15,000 0 0 0 15,000
    รายจายอื่น 15,000 0 0 0 15,000

รวม 7,516,480 769,270 2,661,560 610,700 11,558,010

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 295,140 0 295,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 295,140 0 295,140

งบดําเนินงาน 121,000 652,000 773,000
    คาใชสอย 121,000 612,000 733,000

    คาวัสดุ 0 40,000 40,000

รวม 416,140 652,000 1,068,140

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 696,780 1,988,400 2,685,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 696,780 1,988,400 2,685,180

งบดําเนินงาน 443,450 1,270,297 1,713,747
    คาตอบแทน 70,450 100,700 171,150

    คาใชสอย 268,000 512,340 780,340

    คาวัสดุ 105,000 657,257 762,257

งบลงทุน 23,500 0 23,500
    คาครุภัณฑ 23,500 0 23,500

งบเงินอุดหนุน 0 1,188,600 1,188,600
    เงินอุดหนุน 0 1,188,600 1,188,600

รวม 1,163,730 4,447,297 5,611,027

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 399,000 56,000 455,000
    คาใชสอย 399,000 56,000 455,000

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

รวม 399,000 256,000 655,000

หนา : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 681,600 0 681,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 681,600 0 681,600

งบดําเนินงาน 278,000 20,000 298,000
    คาตอบแทน 58,000 0 58,000

    คาใชสอย 220,000 20,000 240,000

งบลงทุน 34,400 0 34,400
    คาครุภัณฑ 34,400 0 34,400

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

รวม 1,014,000 20,000 1,034,000

หนา : 6/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 1,098,300 0 0 1,098,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,098,300 0 0 1,098,300

งบดําเนินงาน 980,630 100,000 0 1,080,630
    คาตอบแทน 166,630 0 0 166,630

    คาใชสอย 384,000 100,000 0 484,000

    คาวัสดุ 430,000 0 0 430,000

งบลงทุน 53,000 0 271,000 324,000
    คาครุภัณฑ 53,000 0 0 53,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 271,000 271,000

งบเงินอุดหนุน 0 578,000 0 578,000
    เงินอุดหนุน 0 578,000 0 578,000

รวม 2,131,930 678,000 271,000 3,080,930

หนา : 7/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 550,000 550,000
    คาใชสอย 550,000 550,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 40,000

รวม 590,000 590,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 150,000 190,000
    คาใชสอย 40,000 150,000 190,000

รวม 40,000 150,000 190,000

หนา : 8/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบดําเนินงาน 350,000 350,000
    คาใชสอย 350,000 350,000

งบลงทุน 2,905,000 2,905,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,905,000 2,905,000

รวม 3,255,000 3,255,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

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

รวม 160,000 160,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลทาวัด

อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 162.08 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 6,143.86 3,734.03 15,280.00 -11.65 % 13,500.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 6,377.33 6,241.50 64,000.00 -37.50 % 40,000.00
     ภาษีป้าย 11,607.20 15,304.80 20,000.00 -70.00 % 6,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 24,128.39 25,442.41 99,280.00 59,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 843.90 1,076.70 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 180,000.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 916.00 777.00 1,500.00 233.33 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 400.00 200.00 900.00 11.11 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

     คาปรับการผิดสัญญา 35,517.92 40,605.00 70,000.00 -28.57 % 50,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

11,370.00 12,410.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 528.00 455.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 510.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 62,085.82 55,523.70 288,900.00 87,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 279,452.52 169,428.41 300,000.00 -16.67 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 279,452.52 169,428.41 300,000.00 250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.01 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 132,220.94 102,690.00 140,000.00 6.90 % 149,659.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 132,220.94 102,690.01 140,000.00 149,659.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 17,000.00 0.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 17,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 593,967.02 628,109.32 600,000.00 8.33 % 650,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,359,703.31 9,438,925.02 9,100,000.00 8.79 % 9,900,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,639,961.91 2,950,729.59 3,000,000.00 6.67 % 3,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 128,600.24 140,289.43 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,204,904.97 4,437,577.54 4,600,000.00 0.00 % 4,600,000.00
     คาภาคหลวงแร 43,216.19 44,739.17 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 145,095.68 120,355.67 180,000.00 0.00 % 180,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

492,499.00 512,019.00 550,000.00 9.09 % 600,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,607,948.32 18,272,744.74 18,250,000.00 19,350,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 17,657,245.00 18,014,606.73 17,787,000.00 7.03 % 19,038,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 17,657,245.00 18,014,606.73 17,787,000.00 19,038,000.00
รวมทุกหมวด 34,780,080.99 36,640,436.00 36,880,180.00 38,949,659.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาวัด

อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,949,659   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 59,500 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 13,500 บาท

ประมานการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 87,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 149,659 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 149,659 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 15,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,350,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 650,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,900,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,200,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,600,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 180,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 19,038,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,038,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 106,678 65,408 116,682 1.61 % 118,566

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,400 4,899 5,004 0.92 % 5,050

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,796,300 8,035,100 7,978,400 15.42 % 9,208,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,324,000 1,340,600 1,456,800 6.26 % 1,548,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 18,000 30,000 20 % 36,000

เงินสํารองจาย 277,312 726,203 393,691 -23.06 % 302,902

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 381,864 4.29 % 398,234

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลทาวัด

30,000 0 30,000 0 % 30,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลทาวัด

อําเภอแวงน้อย    จังหวัดขอนแกน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
ทาวัด

94,626 92,646 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

185,923 373,062 0 0 % 0

รวมงบกลาง 9,837,239 10,655,918 10,492,441 11,747,552
รวมงบกลาง 9,837,239 10,655,918 10,492,441 11,747,552
รวมงบกลาง 9,837,239 10,655,918 10,492,441 11,747,552

รวมแผนงานงบกลาง 9,837,239 10,655,918 10,492,441 11,747,552
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 444,080 15.76 % 514,080

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

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,306,675 1,267,200 1,139,600 -10.28 % 1,022,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,991,395 1,951,920 1,754,320 1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,412,040 3,288,370.65 2,154,600 22.39 % 2,637,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

22,390 86,580 84,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 84,000 174,468.39 168,000 50 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,241,468 1,161,280 391,120 81.17 % 708,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 94,968 86,700 76,260 31.47 % 100,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,854,866 4,797,399.04 2,873,980 3,697,860
รวมงบบุคลากร 5,846,261 6,749,319.04 4,628,300 5,404,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 588,500 -65.85 % 201,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 33,840 0 20,000 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 77,000 182,000 200,000 0 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 120,110 186,200 838,500 441,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 91,519 158,960 536,400 -30.84 % 371,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 24,552 2,720 28,000 0 % 28,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชื้อพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

2,000 3,700 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 98,302 66,656 190,000 -73.68 % 50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง (กรณีแทน
ตําแหนงวาง)

0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล

0 0 269,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 50,000 -20 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนา
องค์กรอยางยั่งยืน Organization 
Development (OD)

0 0 250,000 0 % 250,000

โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับ
ประชาชน

20,900 13,210 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 136,120 127,290 240,000 -58.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 373,393 372,536 1,588,400 894,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 78,636 104,676 180,000 -50 % 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,085 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,525 8,657 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 26,750 30,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 173,200 122,500 150,000 0 % 150,000

วัสดุการเกษตร 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,760 22,130 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 326,956 287,963 495,000 375,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 144,135 164,330.51 200,000 0 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,685 5,955 6,000 0 % 6,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,636.69 3,916.42 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 70,787.6 70,787.6 70,000 0 % 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 221,244.29 244,989.53 281,000 281,000
รวมงบดําเนินงาน 1,041,703.29 1,091,688.53 3,202,900 1,991,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 5,500 0 0 0 % 0

2.คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต

3,500 0 0 0 % 0

3.คาจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร มีชองใสแฟ้ม 40 
ชอง

3,800 0 0 0 % 0

4. คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนทีบ

3,400 0 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน 13,000 0 0 0 % 0

คาจัซื้อโพเดียมแทนบรรยาย กว้าง 60 
เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 100 
เซนติเมตร

12,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อชุดรับแขก (ประกอบด้วยโซฟาหุ้ม
ด้วย PVC แบบ 3 ที่นั่ง 1 ตัว  โซฟา แบบ 1 
ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว และโต๊ะกลาง 1 ชุด)

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

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 6 ฟุต 0 0 3,500 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะพับไม้อัดโฟเมก้าสีขาว กว้าง 
60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 75 
เซนติเมตร 

19,500 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (รวมคาติด
ตั้ง)

0 25,300 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง)

0 83,700 50,600 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 6,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว 0 0 7,500 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0 2,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน รวม
คาติดตั้ง แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 5 เครื่อง

0 0 124,500 -100 % 0

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติรวมคาติดตั้ง 0 100,000 0 0 % 0

จัดซื้อโซฟาเข้ามุม 0 0 25,000 -100 % 0

จัดซื้อโซฟารับแขก 2 ชุด 0 0 50,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 
จํานวน 1 หลัง

0 5,500 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
กระจก

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

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
กระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง

0 3,520 3,500 -100 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารเก็บเอกสารแบบบานทึบ 0 0 0 100 % 20,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 12,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว 0 0 8,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 11,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อปมน้ําอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง 0 0 2,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 0 0 33,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิว ได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแหงประเทศไทย

9,000 0 0 0 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 12,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อผ้าม้านชนิดตาไก รางกลม พร้อมติด
ตั้ง

0 0 20,100 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  11:24 หน้า : 8/49



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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunciton แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

คาจัดซื้ัอเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,600 15,000 15,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 23,000 0 % 23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 16,500 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

15,700 16,000 32,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 7,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 171,000 259,020 490,300 60,500
รวมงบลงทุน 171,000 259,020 490,300 60,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบ้ติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแกน

0 0 25,000 0 % 25,000

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

0 25,000 0 0 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลทางขวาง 25,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแวงน้อย 20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 45,000 45,000 45,000 45,000
รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 45,000 45,000 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการสํารวจและประเมินความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารสวนตําบลทาวัด

0 15,000 15,000 0 % 15,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 15,000 15,000 15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 15,000 15,000 15,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,103,964.29 8,160,027.57 8,381,500 7,516,480
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 396,060 5.03 % 415,980

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 246,840 3.99 % 256,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 642,900 672,660
รวมงบบุคลากร 0 0 642,900 672,660

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 55,000 2.93 % 56,610

รวมค่าตอบแทน 0 0 55,000 56,610
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 15,000 33.33 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 95,000 96,610

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 737,900 769,270
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,181,900 -5.69 % 1,114,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 13,000 227.69 % 42,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 7,000 500 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 258,120 4.21 % 268,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 381,840 4.02 % 397,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,841,860 1,865,460
รวมงบบุคลากร 0 0 1,841,860 1,865,460

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

182,200 233,600 200,000 -55 % 90,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,780 24,440 15,000 0 % 15,000

คาเชาบ้าน 0 0 6,500 515.38 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 26,500 126.42 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 185,980 258,040 248,000 205,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 135,960 180,000 216,000 38.89 % 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 30,642 81,884 82,000 -39.02 % 50,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 45,000 33.33 % 60,000

โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 13,500 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมเผยแพรความรู้เกี่ยวกับภาษี
ประเภทตางๆ

0 0 15,000 0 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 5,440 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 180,102 267,324 388,000 455,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 42,412.5 39,968 40,000 50 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,730 9,860 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 57,142.5 49,828 60,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 6,177 4,181 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,177 4,181 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 429,401.5 579,373 706,000 750,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 7,500 0 14,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 3,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 6 ฟุต 0 0 3,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 0 0 0 100 % 4,200

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 5,500 11,000 11,000 3.64 % 11,400

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 0 0 3,500 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 3,200 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE 
สําหรับประมวลผล

0 0 23,000 0 % 23,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน

0 16,000 48,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctin แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 15,000 -50 % 7,500

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,950 15,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,650 42,000 136,000 46,100
รวมงบลงทุน 27,650 42,000 136,000 46,100

รวมงานบริหารงานคลัง 457,051.5 621,373 2,683,860 2,661,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 180,000 105.2 % 369,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 180,000 369,360
รวมงบบุคลากร 0 0 180,000 369,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 31,340

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 30,000 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 96,340
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 50 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 150 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 70,000 236,340

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 5,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 5,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 250,000 610,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,561,015.79 8,781,400.57 12,053,260 11,558,010
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 191,040 54.49 % 295,140

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 5,400 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 118,440 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 338,880 295,140
รวมงบบุคลากร 0 0 338,880 295,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 76,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 76,800 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 63,680 90,000 0 % 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

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

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาล
ปใหม

5,450 3,450 5,500 0 % 5,500

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาล
สงกรานต์

0 4,950 5,500 0 % 5,500

รวมค่าใช้สอย 5,450 72,080 131,000 121,000
รวมงบดําเนินงาน 5,450 72,080 207,800 121,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,450 72,080 546,680 416,140
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

23,400 46,800 46,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 23,400 46,800 46,800 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 292,800 350,500 477,000 21.17 % 578,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชน 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชน ผู้ประสบ
สาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแกน

66,500 0 0 0 % 0

โครงการวัน อปพร. 0 0 4,000 0 % 4,000

รวมค่าใช้สอย 359,300 350,500 581,000 612,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,000 15,000 0 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,030 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 19,500 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 16,900 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 4,030 19,900 89,500 40,000
รวมงบดําเนินงาน 386,730 417,200 717,300 652,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซ์คาร์บอนไดออกไซด์ 
ขนาด 15 ปอนด์

33,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เลื่อยโซยนต์ 16,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อสายน้ําดับเพลิง (ยางสังเคราะห์ 3 
ชั้น) พร้อมข้อตอสวมเร็ว

7,500 0 0 0 % 0

หัวฉีดชนิดปรับฝอย 0 27,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

คาจัดซื้อแทนปนฉีดน้ําดับเพลิง 0 0 500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศรถยนต์กู้ชีพ 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,500 27,000 40,500 0
รวมงบลงทุน 56,500 27,000 40,500 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 443,230 444,200 757,800 652,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 448,680 516,280 1,304,480 1,068,140
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 551,400 1,450,996.33 377,360 73.52 % 654,780

เงินประจําตําแหนง 42,000 3,616.67 16,520 154.24 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 84,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 381,780 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 19,350 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 593,400 1,939,743 393,880 696,780
รวมงบบุคลากร 593,400 1,939,743 393,880 696,780

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 177.25 % 55,450

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 13,608 5,340 35,000 70,450
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,764 76,160 160,000 30 % 208,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 31,316 16,224 15,000 0 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 25,500 -41.18 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 29,800 13,190 10,000 200 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 66,880 105,574 210,500 268,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,480 27,308 30,000 0 % 30,000

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,532 24,347 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 2,760 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,265 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 65,277 54,415 115,000 105,000
รวมงบดําเนินงาน 145,765 165,329 360,500 443,450
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 143,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 2,500 4,780 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก 

7,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 7,000 0 0 % 0

จัดซื้อชั้นไม้วางเอกสารเอนกประสงค์ 9 
ชองโลง

0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,000 8,600 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 46,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 7,500 0 % 7,500

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
สํานักงาน

0 0 0 100 % 16,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าครุภัณฑ์ 13,500 180,380 77,500 23,500
รวมงบลงทุน 13,500 180,380 77,500 23,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 752,665 2,285,452 831,880 1,163,730
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,113,600 0 1,259,484 6.02 % 1,335,300

เงินวิทยฐานะ 84,000 0 176,400 0 % 176,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 432,240 0 445,080 1.71 % 452,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 45,720 0 28,620 -16.14 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,675,560 0 1,909,584 1,988,400
รวมงบบุคลากร 1,675,560 0 1,909,584 1,988,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 143,636 -29.89 % 100,700

รวมค่าตอบแทน 0 0 143,636 100,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 15,000 0 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 35,000 -57.14 % 15,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 39,500 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการปู่ยาตายายสอนหลาน 2,270 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทาวัด

23,800 0 25,000 -60 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

564,880 499,620 382,930 15.51 % 442,340

รวมค่าใช้สอย 630,450 499,620 472,930 512,340
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 691,749 -4.99 % 657,257

คาอาหารเสริม (นม) 624,093.72 588,389.44 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 624,093.72 588,389.44 691,749 657,257
รวมงบดําเนินงาน 1,254,543.72 1,088,009.44 1,308,315 1,270,297
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตตําบลทาวัด

1,239,000 1,248,000 1,306,200 -9 % 1,188,600

รวมเงินอุดหนุน 1,239,000 1,248,000 1,306,200 1,188,600
รวมงบเงินอุดหนุน 1,239,000 1,248,000 1,306,200 1,188,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,169,103.72 2,336,009.44 4,524,099 4,447,297
รวมแผนงานการศึกษา 4,921,768.72 4,621,461.44 5,355,979 5,611,027

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 307,180 256,000 410,000 -6.34 % 384,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ 10,150 0 14,000 7.14 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 317,330 256,000 424,000 399,000
รวมงบดําเนินงาน 317,330 256,000 424,000 399,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 317,330 256,000 424,000 399,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 6,000 0 % 6,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0 0 25,000 0 % 25,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  11:24 หน้า : 28/49



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

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า

0 20,800 25,000 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 0 20,800 56,000 56,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14,400 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 14,400 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 14,400 20,800 56,000 56,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

80,000 0 200,000 0 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 80,000 0 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 0 200,000 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 94,400 20,800 256,000 256,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 411,730 276,800 680,000 655,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 346,020 376,200 397,000 4.79 % 416,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 232,320 243,240 256,000 3.75 % 265,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 578,340 619,440 653,000 681,600
รวมงบบุคลากร 578,340 619,440 653,000 681,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 60,000 -3.33 % 58,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 60,000 58,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 94,500 73,880 180,000 0 % 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 15,000 33.33 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 94,500 73,880 220,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 94,500 73,880 280,000 278,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,400

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ขนาด 
4 ฟุต

0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 7,000 34,400
รวมงบลงทุน 0 0 7,000 34,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน

0 0 20,000 0 % 20,000

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 672,840 693,320 960,000 1,014,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนด้านการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 672,840 693,320 960,000 1,034,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 659,160 408,559.92 392,840 87.73 % 737,460

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 268,320 280,920 294,960 -1.46 % 290,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 39,600 39,720 -29 % 28,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,017,480 771,079.92 769,520 1,098,300
รวมงบบุคลากร 1,017,480 771,079.92 769,520 1,098,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 70,000 -26.24 % 51,630

คาเชาบ้าน 55,000 60,000 60,000 50 % 90,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 55,000 60,000 130,000 166,630
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 148,000 260,000 24.62 % 324,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,012 2,472 25,000 -40 % 15,000

คาใช้จายในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 3,012 150,472 305,000 384,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,650 19,475 20,000 50 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 33,550 237,010 245,000 22.45 % 300,000

วัสดุกอสร้าง 3,250 131,540 130,000 -61.54 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,865 14,000 15,000 100 % 30,000

วัสดุสํารวจ 0 2,655 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 77,315 404,680 420,000 430,000
รวมงบดําเนินงาน 135,327 615,152 855,000 980,630
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 10,000 -30 % 7,000

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก

0 3,520 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 0 0 6,500 -100 % 0

แบบหลอคอนกรีต 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะไฟเบอร์ ยาว 100 เมตร 0 0 3,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

0 44,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,300 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับประมวลผล

0 0 0 100 % 46,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 51,820 32,500 53,000
รวมงบลงทุน 0 51,820 32,500 53,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,152,807 1,438,051.92 1,657,020 2,131,930
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 292,200 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 292,200 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 292,200 0 0 100,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาจัดซื้อเครื่องตบดิน น้ําหนักเครื่องตบดิน
ไมน้อยกวา 80 กิโลกรัม แรงบดอัดไมน้อย
กวา 5 ตัน ความเร็วในการตบไมน้อยกวา 
5,000 ครั้งตอนาที

18,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,000 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมุที่ 6 บ้านลาด จากบ้านนายอภิัสิทธิ์  ภูมิ
ลุน - สามแยกทางเข้าหมูบ้าน

262,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 10 บ้านโคกลาม2 จากโรงสีชุมชน - 
นานายชู  หันแจด

270,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 10 บ้านโคกลาม2 จากศาลา
ประชาคม หมูที่ 10 - โรงเรียนบ้านหนอง
แวงทาวัด

272,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 บ้านหนองแวงทาวัด จากถนนลาด
ยาง - บ้านนางใบ  ประทีปทน

63,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 บ้านหนองแวงทาวัด จากบ้านนายสุ
ระ  มาตวังแสง - บ้านนางบัวผัน  ราช
สุวรรณ

98,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านโนนสะอาด  จากประปะหมู
บ้าน - บ้านนางหอมหวล  พิมล

260,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านโนนสะอาด จากบ้านนางขน  
นาอุดม - ศาลปู่ตา

270,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7 บ้านหนองโกน้อย จากบ้านนาย
หมุด คนคิด - ถนนลาดยางไปแวงน้อย

249,800 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บ้านโนนไท สายแยกราชพัสดุ - นา
นายแล   อาจธานี

299,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,045,300 0 0 0
รวมงบลงทุน 2,063,300 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
พล

0 0 452,000 27.88 % 578,000
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
พล

778,991.32 872,578.66 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 778,991.32 872,578.66 452,000 578,000
รวมงบเงินอุดหนุน 778,991.32 872,578.66 452,000 578,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 3,134,491.32 872,578.66 452,000 678,000
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 29,970 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 29,970 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 29,970 0 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 29,970 0 0 0
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากสวนนงนุช  โหระเวช - ลําห้วย
กุดลาด หมูที่ 6 บ้านลาด

0 0 0 100 % 271,000

โครงการวางทอระบายน้ําจากหลังวัดเท
วราช - บ้านนางวนิดา  แก้วกัลยา หมูที่ 2

94,400 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 94,400 0 0 271,000
รวมงบลงทุน 94,400 0 0 271,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 94,400 0 0 271,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,411,668.32 2,310,630.58 2,109,020 3,080,930

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปฏิบัติธรรม 0 0 0 100 % 100,000

โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

4,875 3,550 0 0 % 0

โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด

13,590 0 25,000 0 % 25,000

โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในตําบล
ทาวัด

22,325 0 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 17,900 0 0 % 0

โครงการพาน้องทองธรรมะ 0 0 15,000 66.67 % 25,000
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โครงการสงเสริมการเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ
และบุคคลที่เข้าสูวัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูง
อายุ)

0 0 0 100 % 200,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรีตําบลทาวัด 0 0 20,000 300 % 80,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
สูการพัฒนาท้องถิ่น

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพประชาชน
ในตําบลทาวัด

0 53,800 90,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 40,790 75,250 205,000 550,000
รวมงบดําเนินงาน 40,790 75,250 205,000 550,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 40,000 40,000 40,000 0 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 40,000 40,000 40,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 40,000 40,000 40,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 80,790 115,250 245,000 590,000
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,790 115,250 245,000 590,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด 0 0 20,000 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 40,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 20,000 40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประจําปหลวงพอทาวัด 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 32,625 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการประเพณีบุญคูณลานสูขวัญข้าว 29,995 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 62,620 0 10,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 62,620 0 10,000 150,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 62,620 0 10,000 150,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 62,620 0 30,000 190,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 116,000 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 116,000 200,000 350,000
รวมงบดําเนินงาน 0 116,000 200,000 350,000

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จุดบ้านนางบัวศรี  โฮมภิรมย์ หมูที่ 9 บ้าน
รุงตะวัน

0 0 118,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากนานายแล  อาจธานี - สามแยกราช
พัสดุ หมูที่ 8 บ้านโนนไท

0 0 412,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านนางสมร  ศรีมาพล - นานาย
เจนณรงค์  ทาหาร หมูที่ 10 บ้านโคกลาม

0 0 0 100 % 410,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางนงลักษ์ โททวง - ถนนลูกรัง
บ้านหนองโกน้อย หมูที่ 1 บ้านโคกลาม

0 0 534,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางบุญหลาย  อินตะมนต์ - ถนน
ลาดยาง หมูที่ 5 บ้านโนนโจด

0 0 0 100 % 349,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางปนัดดา  สีมาพล หมูที่ 9 บ้าน
รุงตะวัน

0 0 0 100 % 92,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายทราย จันทะดวง - ศาลปู่ตา 
หมูที่ 3 บ้านโนนสะอาด

0 0 194,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายวารินทร์ ศรีโพธิ์ - บ้านนางชั้น 
คนชิด หมูที่ 4 บ้านรวง

0 0 499,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสามแยกกลางหมูบ้าน - บ้านนางทอง
ใส  ตาเกิด หมูที่ 4 บ้านรวง

0 0 0 100 % 363,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองเชือก - นานายชู  หันแจด หมูที่ 
10 บ้านโคกลาม 2

0 0 86,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการปูแอสฟลท์ติกคอนกรีต  สายรอบ
หมูบ้านด้านทิศใต้ หมูที่ 5 บ้านโนนโจด

0 0 456,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมกอสร้างระบบระบายน้ําแบบไร้ทอ 
บ้านหนองแวงทาวัด หมูที่ 2 สายบ้านนาง
จอย  จันทะดวง-บ้านนางออน  นาชม

0 395,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางอุไร  ประมะคัง หมูที่ 9 บ้าน
รุงตะวัน

0 0 0 100 % 135,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายบัญชา กลิ่นนวล - บ้านนางรส 
 มาบภา หมูที่ 6 บ้านลาด

0 0 523,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  11:24 หน้า : 46/49



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

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายประวิทย์  มูลแกน - บ้านนาง
สมร  ศรีมาพล หมูที่ 1 บ้านโคกลาม

0 0 0 100 % 410,000

โครงการกอสร้างปรับปรุงคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการปูแอสฟลท์ติกคอนกรีต สาย
ทางเข้าหมูบ้าน - โรงเรียนบ้านหนองโก
น้อย หมูที่ 7 บ้านหนองโกน้อย

0 0 433,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยการปูแอสฟลท์ติกคอนกรีต 
จากบ้านนางประจวบ  แสงสุวรรณ - 
โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด หมูที่ 8 
บ้านโนนไท

0 0 0 100 % 356,000

โครงการกอสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยการปูแอสฟลท์ติกคอนกรีต 
สายจากบ้านสุบรรณ  ศรีแก้วนิชย์ - บ้าน
นายประสิทธิ์  พิมนต์ หมูที่ 3 บ้านโนน
สะอาด

0 0 0 100 % 402,000

โครงการกอสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยการปูแอสฟลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายถวิลย์ พิจารย์ - โรงเรียนบ้าน
หนองโกน้อย หมูที่ 7 บ้านหนองโกน้อย

0 0 0 100 % 358,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทาวัด

0 120,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดิน หมูที่ 10 บ้าน
โคกลาม 2 จุดหลังบ้านนางเครือวัลย์  ศรี
จันทร์

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกจากโรงสีชุมชน หมูที่ 9 
- นานางผองศรี ทับละคร หมูที่ 9 บ้านรุง
ตะวัน

0 0 105,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 515,000 3,420,000 2,905,000
รวมงบลงทุน 0 515,000 3,420,000 2,905,000

รวมงานก่อสร้าง 0 631,000 3,620,000 3,255,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 631,000 3,620,000 3,255,000

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการรังวัดสอบเขต 9,990 20,100 20,000 0 % 20,000

โครงการปลูกป่า รักษ์น้ํา รักแผนดิน 9,400 1,550 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 19,390 21,650 30,000 160,000
รวมงบดําเนินงาน 19,390 21,650 30,000 160,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างฝายแบบลาดเอียงลําห้วย
หลุงจาน จุดนานายเคลือบ  แก้วคอนไทย 
หมูที่ 1 บ้านโคกลาม

238,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 238,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 238,000 0 0 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 257,390 21,650 30,000 160,000
รวมแผนงานการเกษตร 257,390 21,650 30,000 160,000

รวมทุกแผนงาน 28,665,741.83 28,623,710.59 36,880,180 38,949,659
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาวัด

อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,949,659 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,747,552 บาท
งบกลาง รวม 11,747,552 บาท

งบกลาง รวม 11,747,552 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 118,566 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจางสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลทาวัด
ฐานอํานาจ พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533,หนังสือ ที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และหนังสือ ที่ มท 0808.2
/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,050 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สําหรับพนักงานจางสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลทาวัด
ฐานอํานาจ พรบ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,208,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 12 เดือน ฐาน
อํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,548,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพสําหรับผูพิการ จํานวน 12 เดือน ฐาน
อํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการของ อปท. พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

วันที่พิมพ : 4/8/2565  13:32:22 หนา : 1/66



เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพสําหรับผูป่วยเอดส จํานวน 12 เดือน
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว484 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2563 , หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว651  ลงวันที่ 3
  เมษายน  2563 ,หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว1174 ลงวันที่ 14
 เมษายน 2563

เงินสํารองจาย จํานวน 302,902 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเปนสวนรวม
ฐานอํานาจ  หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15
 เมษายน 2563 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจหนาที่ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ส.2560 แกไขถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2560 แกไขถึง (ฉบับ
ที่  2) พ.ศ.2561

รายจายตามขอผูกพัน

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทาวัด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทาวัด
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2565 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20
 สิงหาคม 2553
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 398,234 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับ ไมรวมเงินอุด
หนุนทั่วไปเงินที่มีผูอุทิศให
ฐานอํานาจ พรบ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2565 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2546 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563,กฎ
กระทรวงการหักเงินจากงบประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําป สมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ทองถิ่น พ.ศ.2563,หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23
 พฤศจิกายน 2564

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทาวัด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทาวัด
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2565 ,ประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับ
สนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,516,480 บาท

งบบุคลากร รวม 5,404,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินเดือนสําหรับนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้ง
จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินเดือนสําหรับนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ฐาน
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินเดือนสําหรับนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้ง
จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินเดือนสําหรับนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้ง
จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,022,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินเดือนสําหรับนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้ง
จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,697,860 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,637,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงขึ้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-2566
) สํานักปลัด เชนตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล นักบริหารงานทั่วไป นักทรัพยากร
บุคคล เจาพนักงานธุรการ
ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 , หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 , ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่  3
 กุมภาพันธ 2559

วันที่พิมพ : 4/8/2565  13:32:22 หนา : 5/66



เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลเชน ตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล นักบริหารงานทั่วไป จํานวน 12 เดือน ฐาน
อํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 708,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-2566) ตําแหนงผูชวย
เจาพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต นักการ  คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต(รถบรรทุกขยะ) ตั้งจายใวไม
เกิน 12 เดือน ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจางสําหรับองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 100,260 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (2564-2566) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ พนักงานขับรถยนต นักการ พนักงานขับรถยนต(รถบรรทุก
ขยะ) คนงานทั่วไป ตั้งจายใวไมเกิน 12 เดือน ฐานอํานาจ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
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งบดําเนินงาน รวม 1,991,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 441,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 201,000 บาท

1.เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ ประจําป 2566 สําหรับขาราชการพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2558

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกขา
ราชการพนักงานสวนตําบล ลูกจางพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
  พฤษภาคม 2550  เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อบาน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล สํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวน
ตําบล สํานักงานปลัด นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูมีสิทธิ์เบิก
จายตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไข
เพิ่มเติม    
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ค่าใช้สอย รวม 894,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 371,000 บาท

1.เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาบุคคลเพื่อทําความสะอาดอาคาร
สํานักงาน หองประชุม จํานวน 84,000 บาท
2.เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเจาหนาที่
บันทึกขอมูลของสํานักปลัด เกี่ยวกับงานสารสนเทศของสํานัก
ปลัด  และเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ของสํานักปลัด  เปน
เงิน  192,000 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป ในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
3.เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจาง
เหมาเย็บหนังสือเขาเลมปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาบริการรับ
ใช คาจางเหมาบริการ คาบริการกําจักปลวก คาใชจายในการ
ดําเนินคดีฯ ฯลฯ จํานวน 80,000 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป ในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4.เพื่อเบิกจายเปนคาจัดทําประกันภัยภาคบังคับ สําหรับรถยนต
สวนกลางขององคการบริหารสวนตําบลทาวัด จํานวน 15,000
 บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 28,000 บาท

1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 10,000
 บาท
2.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฏหมายฯ จํานวน 10,000 บาท
3.คาใชจายในพิธี ทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 8,000 บาท 
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใขจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 0766  ลงวัน 5 กุมภาพันธ 2563
  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการชื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวง
มาลา

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม และพวง
มาลา ฯลฯ ที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใขจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 644  ลงวัน 8 มีนาคม 2561    
   

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาลงทะเบียน
ตางๆ สําหรับผูบริหาร สภาสมาชิก อบต.พนักงานสวนตําบล ฯลฯ
 ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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คาใชจายในการเลือกตั้ง (กรณีแทนตําแหนงวาง) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลทาวัด เชน การประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมี
สวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 101  ลําดับที่ 2

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการลงะเบียนการฝึกอบรม
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 
Organization Development (OD)

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
พัฒนาองคกรอยางยั่งยืน (OD) เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ
อุปกรณ รายจายอื่นๆที่เกี่ยวของ รายการดังกลาวสามารถถัวจาย
ได
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 103 ลําดับที่ 8
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โครงการอบรมกฎหมายควรรูใหกับประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมกฏหมายควรรูใหกับ
ประชาชน เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นที่เกี่ยวของ รายจายดัง
กลาวสามารถถัวจายได
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 101 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เชน ครุภัณฑ
สํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ฯลฯ ซึ่งเปนการซอม
บํารุงตามปกติ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าวัสดุ รวม 375,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ไมบรรทัด ตรายาง แบบ
พิมพ คาป้ายประชาสัมพันธตางๆ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน หมึกเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้าตางๆ เชน ปลั๊ก
ไฟ ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา จาน
รอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางสําหรับใชในงาน สํานัก
ปลัด เชน ไม ตางๆ น้ํามันทาไม ปูนซีเมนต สี อิฐหรือซีเมนบ
ลอก เหล็กเสน ฯลฯ ที่จําเปนสําหรับปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ ที่จําเปนตอ
การปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการ เชน แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (แผนซีดี) ฯลฯ เพื่อ
ใชในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ เชน เมาส แผนรองเมาส หัวพิมพ แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล แป้นอักขระ หมึกคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใชในการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 281,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าที่ใชในราชการองคการบริหารสวน
ตําบลทาวัด
ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมน้ําประปาสําหรับใชในราชการองคการ
บริหารสวนตําบลทาวัด
ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชบริการสัญญาณโทรศัพทใชเพื่อการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการดานโทรคมนาคม คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชบริการอื่นเกี่ยวกับระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตเพื่อใช
ในการปฏิบัติราชการ รวมถึงคาบริการตออายุทะเบีบยโดเมนเนม
และคาบริการพื้นที่เว็บโฮสดิ้ง
ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563

งบลงทุน รวม 60,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
กระจก จํานวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท
ฐานอํานาจ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560

จัดซื้อตูเอกสารเก็บเอกสารแบบบานทึบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานทีบ จํานวน 4 หลังๆ
ละ 5,000 บาท
ฐานอํานาจ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunciton แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunciton แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ประกาศ ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2564)
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เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ประกาศ ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2564)

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเเวง
นอย จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 ,หนังสือ มท ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 110  ลําดับที่ 25

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแวงนอย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีเนื่อง
โอกาสสําคัญ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 ,หนังสือ มท ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 113  ลําดับที่ 28
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งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการสํารวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลทาวัด

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเบิกจายเปนคาใชจาย โครงการสํารวจและประเมินความพึง
พอใจในคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลทาวัด

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 769,270 บาท
งบบุคลากร รวม 672,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 672,660 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 415,980 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงขั้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-
2566) สํานักปลัด ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ 2559 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 256,680 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-2566) ตําแหนงผูชวย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน พ.ศ.2559     
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งบดําเนินงาน รวม 96,610 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,610 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 56,610 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ ประจําป 2566 สําหรับขาราชการพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง 
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2558

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินางไปราชการ คาเบี้ยงเลี้ยง คาที่
พัก คาพาหนะคาธรรมเนียม คาใชจายอื่นที่จําเปน สําหรับ
พนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช่จายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการลงะเบียนการฝึกอบรม
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช่จายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,661,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,865,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,865,460 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,114,680 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงขึ้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผนอัตรา 3 ป (2564-2566
)  เชน ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและ
บัญชี เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานพัสดุ เจา
พนักงานจัดเก็บรายได
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงขึ้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผนอัตรา 3 ป (2564-2566
)  เชน ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล เชน ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559     

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 268,980 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงขั้นเงินเดือนลูกจาง
ประจํา ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (2564-2566)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 397,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามอัตรากําลัง 3 ป (2564-2566) ตําแหนงผูชวยเจา
พนักงานการเงินและบัญชี ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน พ.ศ.2559     

งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแนอื่นเปนกรณีพิเศษ
ประจําป 2566 สําหรับาราชการพนักงานวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2558

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกขา
ราชการพนักงานสวนตําบลลูกจางและพนักงานจางี่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
  พฤษภาคม 2550  เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน/เชาซื้อบาน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล สํานักปลัดซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตาระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวน
ตําบล สํานักงานปลัด นายกองคการบริหารวนตําบลผูมีสิทธิ์เบิก
จายตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไข
เพิ่มเติม  

ค่าใช้สอย รวม 455,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาบุคคลเพื่อชวยจัดทํางานการเงินและ
บัญชี และชวยพัฒนางานและจัดเก็บรายได
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป ในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่
พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นที่จําเปน สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช่จายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายเปนคาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นที่จํา
เปน สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่
ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช่จายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน คาวิทยากรและรายจายอื่นๆที่เกี่ยวของ รายจายดังกลาว
สามารถถัวจายได
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช่จายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการอบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับภาษีประเภทตางๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรเผยแพรความรู
เกี่ยวกับภาษีประเภทตางๆ เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวิทยากรและรายจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของ รายจายดังกลาวสามารถถัวจายได
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช่จายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เชน ครุภัณฑ
สํานักงาน ฯลฯ  ซึ่งเปนการซอมบํารุงตามปกติ เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใขจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเปนตองการปฏิบัติ
ราชการ เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ไมบรรทัด ตรายาง แบบ
พิมพ  คาป้ายประชาสัมพันธตางๆน้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน หมึกเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ เชน เมาส แผนรองเมาส หัวพิมพ แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล แป้นอักขระ หมึกคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใชในการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายคาบริการไปรษณีย
คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย ฯลฯ เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ

งบลงทุน รวม 46,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จํานวน 1
 หลัง
ฐานอํานาจ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560
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คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 2
 หลัง
ฐานอํานาจ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ALL IN ONE สําหรับประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส (เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล ) จํานวน 1 เครื่อง คุคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunctin แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (คา
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้น
ฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 610,700 บาท
งบบุคลากร รวม 369,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 369,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 369,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล
เชน ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 12 เดือน ฐาน
อํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559

วันที่พิมพ : 4/8/2565  13:32:22 หนา : 26/66



งบดําเนินงาน รวม 236,340 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,340 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 31,340 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ ประจําป 2566 สําหรับขาราชการพนักงานสวนตําบล 
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2558

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกขา
ราชการพนักงานสวนตําบลลูกจางและพนักงานจางี่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
  พฤษภาคม 2550  เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน/เชาซื้อบาน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล สํานักปลัดซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตาระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาบริการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป ในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่
พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่นที่จําเปน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไป
ราชการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช่จายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการลงะเบียนการฝึกอบรม
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช่จายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เชน ครุภัณฑ
สํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ฯลฯ ซึ่งเปนการซอม
บํารุงตามปกติ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใขจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ไมบรรทัด ตรายาง แบบ
พิมพ คาป้ายประชาสัมพันธตางๆ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน หมึกเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ เชน เมาส แผนรองเมาส หัวพิมพ แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล แป้นอักขระ หมึกคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใชในการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ สําหรับใช
เก็บเอกสารสําคัญในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 416,140 บาท

งบบุคลากร รวม 295,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 295,140 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 295,140 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงขึ้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผนอัตรา 3 ป (2564-2566
) สํานักปลัด เชน ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ 2559
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งบดําเนินงาน รวม 121,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 121,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาบุคคล คนงานประจํารถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค จํานวน 90,000 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป ในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ฯลฯ ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายคาลงทะเบียนตางๆ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ฯลฯ ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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โครงการตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลปใหม จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนชวงเทศกาลปใหม เชน คาป้าย คาน้ําดื่มพรอมน้ําเเข็ง
 รายจายอื่นๆที่เกี่ยวของ รายจายดังกลาวที่สามารถถัวจายได
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557 , หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 , หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-
2570 หนา 118 ลําดับที่ 1

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนชวงเทศกาลสงกรานตเชน คาป้าย คาน้ําดื่มพรอมน้ํา
เเข็ง รายจายอื่นๆที่เกี่ยวของ รายจายดังกลาวที่สามารถถัวจายได
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557 , หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 , หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-
2570 หนา 118 ลําดับที่ 2

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 652,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 652,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 612,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 578,000 บาท

1.บริการแพทยฉุกเฉิน 548,000.-บาท
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่  17
  กันยายน 2553
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่  117 ลําดับที่ 1
2.คาเบี้ยประกัน 30,000.- บาท แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-
2570 หนา 89 ลําดับที่ 1
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชน ผูประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุก
เฉิน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการชวยเหลือประชาชน ผูประสบ
สาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน
ฐานอํานาจ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 080.2
/ว3215 ลว. 6 มิ.ย.2559 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 7 ลําดับที่ 8

โครงการวัน อปพร. จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวัน อปพร. เชน คาน้ําดื่ม
พรอมน้ําแข็ง คาอาหาร คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รายจายดัง
กลาวสามารถถัวจายได
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแข็งขันกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  หนาที่ 118  ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กระจกโคงมน ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน 2559
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อแอลกอฮอล น้ํายา
ตางๆ สําลี และผาพันแผล เวชภัณฑ ฯลฯ ใชในงานป้องกัน
สาธารณภัย
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

น้ํายาเคมีดับเพลิง 20,000.- บาท
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน 2559

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,163,730 บาท

งบบุคลากร รวม 696,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 696,780 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 654,780 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงขึ้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองการศึกษาฯ จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผน
อัตรา 3 ป (2564-2566) เชน ตําแหนง ผูอํานวยการกองการ
ศึกษาฯ ตําแหนงนักวิชาการศึกษาฯ  โดยตั้งใวไมเกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ 2559 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู
อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา
คม พ.ศ.2559
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งบดําเนินงาน รวม 443,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,450 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 55,450 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ ประจําป 2565 สําหรับขาราชการพนักงานสวนตําบล 
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2558

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ผูมีสิทธิ์เบิกจายตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไข
เพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 268,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 208,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ทาวัด จํานวน 90,000 บาท
2.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 96,000 บาท
3.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางหมาเขาเลม
หนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา คาจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาวัด จํานวน 22,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับครู และ
พนักงานจางฯลฯ ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายคาลงทะเบียนตางๆ สําหรับครู และพนักงาน
จางฯลฯ ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เชน ครุภัณฑ
สํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ฯลฯ ซึ่งเปนการซอม
บํารุงตามปกติ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใขจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเปนตองการปฏิบัติ
ราชการ เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ไมบรรทัด ตรายาง แบบ
พิมพ หมึก เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ําดื่มบริการ
ประชาชน คูลเลอรน้ําดื่ม ไมกวาด ไมถูพื้น น้ํายาลางหองน้ํา กระ
ติ๊กน้ําแข็ง ฯลฯ ที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางสําหรับใชงานกองการศึกษา เชน ไม
ตางๆ น้ํามันทาไม ปูนซีเมนตบล็อก เหล็กเสน ฯลฯ ที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติราชการ ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อ แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ สําลี และ
ผาพันแผล เวชภัณฑ ฯลฯ ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ เชน เมาส แผนรองเมาส หัวพิมพ แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล แป้นอักขระ หมึกคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใชในการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560
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งบลงทุน รวม 23,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (คา
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้น
ฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส (เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานัก
งาน) จํานวน 1 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณืและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,447,297 บาท
งบบุคลากร รวม 1,988,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,988,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,335,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงขึ้นเงินเดือน สังกัดกองการ
ศึกษาฯ จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผนอัตรา 3 ป (2564-
2566) ตําแหนง ครู โดยตั้งใวไมเกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุ
คลากรทงการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2562 ลงวัน
ที่ 7 มิถุนายน 2562
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 176,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ สําหรับ ตําแหนงครู สังกัดกองการ
ศึกษา
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 01326  ลงวันที่ 4
 กรกฎาคม 2560  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการ สําหรับ
ขาราชการครูผูดูแลเด็กเล็ก เงินคาตอบแทน เงินเพิ่มคาครอง
ชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 452,700 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-2566) ตําแแหนง ผู
ดูแลเด็ก ตั้งใวไมเกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

ตําแหนงผูดูแลเด็ก ตั้งจายใวไมเกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
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งบดําเนินงาน รวม 1,270,297 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,700 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ ประจําป 2565 สําหรับครูและพนักงานจาง
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2558

ค่าใช้สอย รวม 512,340 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ ครู และ
พนักงานจาง ฯลฯ ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับ ครูและ
พนักงานจาง ฯลฯ ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่มคาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยว
ของในโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  หนาที่ 82 ลําดับที่ 6

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันแมแหงชาติศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเชน คาเข็มกลัดดอกมะลิ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มคาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  หนาที่ 81 ลําดับที่ 5

โครงการปู่ยาตายายสอนหลาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปู่ยาตายายสอน
หลาน มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2566
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2570  หนาที่ 83  ลําดับที่ 3

โครงการฝึกซอมป้องกันอุบัติภัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาวัด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกซอมป้องกัน
อุบัติภัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ทาวัด เชน คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 82 ลําดับที่ 8
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 442,340 บาท

1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ทาวัด คํานวณตั้งจาย 60 คนๆละ 21 บาท จํานวน 245
 วัน จํานวน 308,700 บาท
2.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) คํานวนตั้งจาย 60 คนๆละ 1,700
 บาท  จํานวน 102,000 บาท
3.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-คาหนังสือ คํานวณตั้งจาย 28 คน (อายุ 3-5 ป) คนละ 200
 บาท จํานวน 5,600 บาท
-คาอุปกรณการเรียน คํานวณตั้งจาย 28 คน (อายุ 3-5ป) คน
ละ 200 บาท จํานวน 5,600 บาท
-คาเครื่องแบบนักเรียน คํานวณตั้งจาย 28 คน (อายุ 3-5ป) คน
ละ 300 บาท จํานวน 8,400 บาท
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน คํานวณตั้งจาย 28 คน (อายุ 3-5
 ป) คนละ 430 บาท จํานวน 12,040 บาท

ค่าวัสดุ รวม 657,257 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 657,257 บาท

1.คาอาหารเสริม(นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทา
วัด คํานวณตั้งจาย 260 วัน x 60 คนx 7.37 บาท เปน
เงิน 114,972 บาท
2.คาอาหารเสริม(นม)สําหรับโรงเรียนบานหนองแวงทา
วัด คํานวณตั้งจาย 260 วัน x 228 คนx 7.37 บาท เปน
เงิน 436,894 บาท
3.คาอาหารเสริม(นม)สําหรับโรงเรียนบานรวงโนนไทโนนโจด
 คํานวณตั้งจาย 260 วัน x 55 คนx 7.37 บาท เปนเงิน 105,391
 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,188,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,188,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบลทา
วัด

จํานวน 1,188,600 บาท

1.เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองแวงทา
วัด คํานวณตั้งจาย 228 คนๆละ 21 บาท จํานวน 200
 วัน  จํานวน 957,600 บาท
2.อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานรวงโนนไทโนนโจด
 คํานวณตั้งจาย 55 คนๆละ 21 บาท จํานวน 200
 วัน จํานวน 231,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 399,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 399,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 399,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 384,000 บาท

1.เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูล
ฝอย จํานวน 4 คนๆ ละ 7,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 360,000 บาท
2.เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจาง
เหมาขุดฝังกลบขยะมูลฝอย คาเย็บหนังสือเขาเลมปกหนังสือ คา
เชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาบริการรับใช คาจางเหมาบริการ คาบริการกําจัด
ปลวก คาใชจายในการดําเนินคดีฯ ฯลฯ จํานวน 24,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการ เชน คาป้าย คาสัมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวของ รายจายดังกลาวสามารถถัวจายได
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 100 ลําดับที่ 3

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 256,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 56,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 56,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมว ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลทาวัด 10 หมูบาน ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจา
ของ ปละ 2 ครั้ง
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 91
 ลําดับที่ 12

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข
เลือดออก เชน คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของใน
การดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1291 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2559 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 89
 ลําดับที่ 2
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบา เชน คาวัคซีน คาอุปกรณในการฉีด และคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 91
 ลําดับที่ 11

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข (จํานวน 10 หมูบาน หมู
บานละ 20,000 บาท)
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 92
 ลําดับที่ 13

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,014,000 บาท

งบบุคลากร รวม 681,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 681,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 416,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงขั้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-
2566) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน โดยตั้งไวไมเกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ 2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 265,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (2564-2566) ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน ตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

งบดําเนินงาน รวม 278,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 58,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ประจําป 2565
 สําหรับขาราชการพนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานจาง
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2558

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมารถรับสงเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ทาวัด ที่ดอยโอกาสฯ ไมสามารถเดินทางเขารับการจัด
ประสบการณที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 12 เดือน
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 4044  ลงวันที่ 10
  กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 95 ลําดับที่ 11
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจางฯลฯผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช่จายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ฯลฯ ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช่จายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

งบลงทุน รวม 34,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายคาตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส (เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล ) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2566-2570 หนา 111 ลําดับที่ 26

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 20,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,131,930 บาท

งบบุคลากร รวม 1,098,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,098,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 737,460 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงขั้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล สังกัด กองชาง จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (2564-2566) เชน ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง นาย
ชางโยธา โดยตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อเบิกจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา
คม พ.ศ.2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 290,640 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-2566) ตําแหนง ผูชวย
ชางโยธา ผูชวยชางไฟฟ้า ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 28,200 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว ใหกับพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-
2566) ตําแหนง ผูชวยชางโยธา ผูชวยชางไฟฟ้า ตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

งบดําเนินงาน รวม 980,630 บาท
ค่าตอบแทน รวม 166,630 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 51,630 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ ประจําป 2565 สําหรับขาราชการพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2558

คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อบาน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล กองชาง ซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวน
ตําบล กองชาง ผูมีสิทธิ์เบิกจายตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไข
เพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 384,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 324,000 บาท

เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจาง
เหมาเย็บหนังสือเขาเลมปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาบริการรับ
ใช คาจางเหมาบริการ คาบริการกําจัดปลวก คาใชจายในการ
ดําเนินคดี ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาลงทะเบียน
ตางๆ สําหรับ พนักงานสวนตําบล ฯลฯ ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช่จายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

คาใชจายในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ฯลฯ ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช่จายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย่สิน เชน ครุภัณฑ
สํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ฯลฯ  ซึ่งเปนการซอม
บํารุงตามปกติ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ     
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใขจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื่อวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ไมบรรทัด ตรายาง แบบ
พิมพ คาป้ายประชาสัมพันธตางๆ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน หมึกเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้าตางๆ เชน ปลั๊ก
ไฟ ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางสําหรับใชในงาน กองชาง เชนไม
ตางๆ น้ํามันทาไม ปูนซีเมนต สี อิฐหรือซีเมนตบลอก เหล็ก
เสน ฯลฯ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ เชน เมาส แผนรองเมาส หัวพิมพ แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล แป้นอักขระ หมึกคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใชในการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจสําหรับใชในงาน กอง
ชาง เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก ฯลฯ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

งบลงทุน รวม 53,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2560

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับประมวลผล จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส (เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล ) จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณืและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 678,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 578,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 578,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพล จํานวน 578,000 บาท

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 271,000 บาท
งบลงทุน รวม 271,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 271,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสวนนงนุช  โหร
ะเวช - ลําหวยกุดลาด หมูที่ 6 บานลาด

จํานวน 271,000 บาท

เพื่อจายเ่นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพัก ระยะทางรวม 135
 เมตร พรอมเทคอนกรีตขนาดกวาง 1.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทาวัดกําหนด
ฐานอํานาจ พรบ. อบต. พ.ศ. 2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หนา 4
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 590,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปฏิบัติธรรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปฏิบัติธรรม  มีคาใช
จาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดงาน
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนาที่ 99  ลําดับที่   2

โครงการประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570)

จํานวน 15,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาคมทองถิ่น
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มีคาใช
จาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดงาน
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 116 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมสรางชุมชนเขมแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสรางชุมชน
เขมแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนาที่   116    ลําดับ
ที่   3

    

โครงการฝึกอาชีพใหกับประชาชนในตําบลทาวัด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพใหกับ
ประชาชนในตําบลทาวัด มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 79 ลําดับที่ 5    
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โครงการพานองทองธรรมะ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพานองทองธรรมะ มี
คาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 99 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุและบุคคลที่เขาสูวัยสูง
อายุ (โรงเรียนผูสูงอายุ)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
สําหรับผูสูงอายุและบุคคลที่เขาสูวัยสูงอายุ (โรงเรียนผูสูงอายุ) มี
คาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 79 ลําดับที่ 4 

โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรีตําบลทาวัด จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
สตรีตําบลทาวัด มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 71 ลําดับที่ 1   
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โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการขับ
เคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่น มีคาใชจาย เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 116 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 40,000 บาท

"1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแวงนอย จํานวน 20,000
 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด อําเภอแวงนอย
2.อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน จํานวน 20,000
 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด จังหวัดขอนแกน
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 117 ลําดับที่ 4-5  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท

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

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนตานยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาชุมชน
ตานยาเสพติด มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาชุดกีฬา คาพาหนะ คาอุปกรณกีฬา และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 98 ลําดับที่ 10   
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประจําปหลวงพอทาวัด จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประจําป
หลวงพอทาวัด  มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของในการจัดงาน
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หนาที่   6    ลําดับที่   6

โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีทอด
เทียนพรรษา มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนาที่ 96 ลําดับที่  2 
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีทอด
เทียนพรรษา มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนาที่       96 ลําดับ
ที่   1

โครงการจัดงานรดน้ําขอพรผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานรดน้ําขอพรผู
สูงอายุ มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน 
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนาที่ 96  ลําดับที่ 3   
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โครงการประเพณีบุญคูณลานสูขวัญขาว จํานวน 40,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีบุญคูณลาน
สูขวัญขาว มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาน้ํา
ดื่มและน้ําแข็ง และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการ
จัดงาน
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนาที่ 96 ลําดับที่  4 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,255,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาซอมแซมฝาตะแกรงเหล็กในพื้นที่ตําบล
ทาวัด
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 4044  ลงวันที่ 10
  กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม เชน ถนน ฝายเก็บกัก
น้ํา ทอระบายน้ํา ฯลฯ ซึ่งเปนการซอมบํารงรักษาตามปกติ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ 
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งบลงทุน รวม 2,905,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,905,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานนางสมร  ศรี
มาพล - นานายเจนณรงค  ทาหาร หมูที่ 10 บานโคกลาม

จํานวน 410,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง 4
 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 720 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทา
วัด กําหนด 
ฐานอํานาจ พรบ. อบต. พ.ศ. 2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หนา 5

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางบุญหลาย  
อินตะมนต - ถนนลาดยาง หมูที่ 5 บานโนนโจด

จํานวน 349,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง 5
 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทา
วัด กําหนด
ฐานอํานาจ พรบ. อบต. พ.ศ. 2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หนา 4

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางปนัดดา  สีมา
พล หมูที่ 9 บานรุงตะวัน

จํานวน 92,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง 2.50
 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 162.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทา
วัด กําหนด 
ฐานอํานาจ พรบ. อบต. พ.ศ. 2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หนา 10
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกกลางหมูบาน 
- บานนางทองใส  ตาเกิด หมูที่ 4 บานรวง

จํานวน 363,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง 4
 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 640 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทา
วัด กําหนด
ฐานอํานาจ พรบ. อบต. พ.ศ. 2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หนา 4

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนางอุไร  ประมะ
คัง หมูที่ 9 บานรุงตะวัน

จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง 3
 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 237 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทา
วัด กําหนด
ฐานอํานาจ พรบ. อบต. พ.ศ. 2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หนา 11

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายประวิทย  มูล
แกน - บานนางสมร  ศรีมาพล หมูที่ 1 บานโคกลาม

จํานวน 410,000 บาท

เพื่อจายเปนค่ากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง 4
 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 720 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทา
วัด กําหนด
ฐานอํานาจ พรบ. อบต. พ.ศ. 2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หนา 4

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอ
สฟัลทติกคอนกรีต จากบานนางประจวบ  แสงสุวรรณ - โรงเรียน
บานรวงโนนไทโนนโจด หมูที่ 8 บานโนนไท

จํานวน 356,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปู
แอสฟัลทติกคอนกรีต กวาง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 900 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทาวัด กําหนด 
ฐานอํานาจ พรบ. อบต. พ.ศ. 2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หนา 5
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โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอ
สฟัลทติกคอนกรีต สายจากบานสุบรรณ  ศรีแกวนิชย - บานนาย
ประสิทธิ์  พิมนต หมูที่ 3 บานโนนสะอาด

จํานวน 402,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปู
แอสฟัลทติกคอนกรีต กวาง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทาวัด กําหนด 
ฐานอํานาจ พรบ. อบต. พ.ศ. 2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หนา 8

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอ
สฟัลทติกคอนกรีต สายบานนายถวิลย พิจารย - โรงเรียนบานหนอง
โกนอย หมูที่ 7 บานหนองโกนอย

จํานวน 358,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปู
แอสฟัลทติกคอนกรีต กวาง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 900 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทาวัด กําหนด 
ฐานอํานาจ พรบ. อบต. พ.ศ. 2537 มาตรา 23(3) แผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หนา 9

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยคางานกอสรางใหแกผูรับจาง กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) และคํา
นวนเงินเพิ่มหลังจากที่ผูรับจางสงมอบงานตามเงื่อนไขของสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K) 
ฐานอํานาจ ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1837 ลงวันที่ 11
 กันยายน 2560 , ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
  พฤษภาคม 2564 
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาเพื่อกําจัดวัชพืช (แหลงน้ํา)
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป ในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการรังวัดสอบเขต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรังวัดสอบเขต
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 100 ลําดับที่ 2

โครงการปลูกป่า รักษน้ํา รักแผนดิน จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ ปลูกป่า รักษน้ํา รักแผน
ดิน เชน คาพันธุไม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาน้ําดื่มน้ํา
แข็ง  สําหรับผูเขารวมโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักีฬาเขารวมแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  หนาที่ 100  ลําดับที่ 1    
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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

118,566

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,050

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,208,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,548,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 302,902

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

398,234

โครงการสนับสนุนกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลทาวัด

30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบลทา
วัด

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 รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

118,566

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,050

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,208,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,548,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 302,902

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

398,234

โครงการสนับสนุนกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลทาวัด

30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบลทา
วัด

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

1,022,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,537,020 295,140 1,990,080 416,000 737,460

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

42,600

เงินประจําตําแหนง 294,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 268,980

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,362,480 452,700 265,600 290,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

100,260 24,000 28,200

เงินวิทยฐานะ 176,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

378,950 156,150 58,000 51,630
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร 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

1,022,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

7,975,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

42,600

เงินประจําตําแหนง 378,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 268,980

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,371,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

152,460

เงินวิทยฐานะ 176,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

644,730
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000

คาเชาบ้าน 300,000 90,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

90,000 15,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 681,000 668,000 208,000 384,000 180,000 424,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

28,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการชื้อพวง
มาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000 10,000 30,000 20,000 15,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 
(กรณีแทนตําแหนงวาง)

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000

คาเชาบ้าน 390,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

130,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 150,000 130,000 2,825,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

28,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการชื้อพวง
มาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

225,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 
(กรณีแทนตําแหนงวาง)

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

170,000 10,000 30,000 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
พัฒนาองค์กรอยาง
ยั่งยืน Organization 
Development (OD)

250,000

โครงการอบรมกฎหมาย
ควรรู้ให้กับประชาชน

20,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

15,000

โครงการอบรมเผยแพร
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ประเภทตางๆ

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 125,000 30,000 30,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชน ผู้ประสบ
สาธารณภัยหรือภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน

30,000

โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนชวงเทศกาลปี
ใหม

5,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

230,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
พัฒนาองค์กรอยาง
ยั่งยืน Organization 
Development (OD)

250,000

โครงการอบรมกฎหมาย
ควรรู้ให้กับประชาชน

20,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

15,000

โครงการอบรมเผยแพร
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ประเภทตางๆ

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 385,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชน ผู้ประสบ
สาธารณภัยหรือภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน

30,000

โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนชวงเทศกาลปี
ใหม

5,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนชวงเทศกาล
สงกรานต์

5,500

โครงการวัน อปพร. 4,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

20,000

โครงการจัดงานวันแม
แหงชาติศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

5,000

โครงการปู่ยาตายาย
สอนหลาน

5,000

โครงการฝึกซ้อมป้องกัน
อุบัติภัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ทาวัด

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

442,340

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

6,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบบูรณาการ

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนชวงเทศกาล
สงกรานต์

5,500

โครงการวัน อปพร. 4,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

20,000

โครงการจัดงานวันแม
แหงชาติศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

5,000

โครงการปู่ยาตายาย
สอนหลาน

5,000

โครงการฝึกซ้อมป้องกัน
อุบัติภัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ทาวัด

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

442,340

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

6,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบบูรณาการ

15,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  13:38:29 หน้า : 10/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

25,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า

25,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

20,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรม

15,000

โครงการปฏิบัติธรรม 100,000

โครงการประชาคมท้อง
ถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570)

15,000

โครงการฝึกอบรมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอา
ชนะยาเสพติด

25,000

โครงการฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนในตําบลทา
วัด

100,000

โครงการพาน้องทอง
ธรรมะ

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

25,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า

25,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

20,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรม

15,000

โครงการปฏิบัติธรรม 100,000

โครงการประชาคมท้อง
ถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570)

15,000

โครงการฝึกอบรมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอา
ชนะยาเสพติด

25,000

โครงการฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนในตําบลทา
วัด

100,000

โครงการพาน้องทอง
ธรรมะ

25,000
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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
เรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ
และบุคคลที่เข้าสูวัยสูง
อายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

200,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาสตรีตําบลทาวัด

80,000

โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู
การพัฒนาท้องถิ่น

5,000

โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชนต้านยาเสพติด

โครงการจัดงาน
ประจําปีหลวงพอทาวัด

โครงการจัดงาน
ประเพณีทอดเทียน
พรรษา

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงานรดน้ํา
ขอพรผู้สูงอายุ

โครงการประเพณีบุญ
คูณลานสูขวัญข้าว

คาใช้จายในการรังวัด
สอบเขต
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ
และบุคคลที่เข้าสูวัยสูง
อายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

200,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาสตรีตําบลทาวัด

80,000

โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู
การพัฒนาท้องถิ่น

5,000

โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชนต้านยาเสพติด

40,000 40,000

โครงการจัดงาน
ประจําปีหลวงพอทาวัด

50,000 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีทอดเทียน
พรรษา

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

30,000 30,000

โครงการจัดงานรดน้ํา
ขอพรผู้สูงอายุ

20,000 20,000

โครงการประเพณีบุญ
คูณลานสูขวัญข้าว

40,000 40,000

คาใช้จายในการรังวัด
สอบเขต

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการปลูกป่า รักษ์
น้ํา รักแผนดิน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 170,000 30,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 687,257

วัสดุกอสร้าง 30,000 10,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 20,000 30,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุสํารวจ 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการปลูกป่า รักษ์
น้ํา รักแผนดิน

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 230,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 320,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 737,257

วัสดุกอสร้าง 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุสํารวจ 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  13:38:29 หน้า : 16/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อนทึบ

9,200

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบ 2 บาน

11,400 11,400

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบบานเลื่อน
กระจก

10,000

จัดซื้อตู้เอกสารเก็บ
เอกสารแบบบานทึบ

20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL IN 
ONE สําหรับประมวล
ผล

23,000 23,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunciton แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunctin แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  13:38:29 หน้า : 17/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อนทึบ

9,200

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบ 2 บาน

22,800

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบบานเลื่อน
กระจก

10,000

จัดซื้อตู้เอกสารเก็บ
เอกสารแบบบานทึบ

20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL IN 
ONE สําหรับประมวล
ผล

46,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunciton แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunctin แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  13:38:29 หน้า : 18/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับสํานักงาน

16,000

เก้าอี้สํานักงาน 7,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับประมวล
ผล

46,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสวนนงนุช  โหร
ะเวช - ลําห้วยกุดลาด 
หมูที่ 6 บ้านลาด

271,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  13:38:29 หน้า : 19/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับสํานักงาน

16,000

เก้าอี้สํานักงาน 7,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับประมวล
ผล

46,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสวนนงนุช  โหร
ะเวช - ลําห้วยกุดลาด 
หมูที่ 6 บ้านลาด

271,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  13:38:29 หน้า : 20/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านนางสมร  
ศรีมาพล - นานายเจน
ณรงค์  ทาหาร หมูที่ 10 
บ้านโคกลาม

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางบุญหลาย  
อินตะมนต์ - ถนนลาด
ยาง หมูที่ 5 บ้านโนน
โจด

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางปนัดดา  
สีมาพล หมูที่ 9 บ้านรุง
ตะวัน

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสามแยกกลางหมู
บ้าน - บ้านนางทองใส  
ตาเกิด หมูที่ 4 บ้านรวง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางอุไร  ประมะคัง 
หมูที่ 9 บ้านรุงตะวัน

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  13:38:29 หน้า : 21/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านนางสมร  
ศรีมาพล - นานายเจน
ณรงค์  ทาหาร หมูที่ 10 
บ้านโคกลาม

410,000 410,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางบุญหลาย  
อินตะมนต์ - ถนนลาด
ยาง หมูที่ 5 บ้านโนน
โจด

349,000 349,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางปนัดดา  
สีมาพล หมูที่ 9 บ้านรุง
ตะวัน

92,000 92,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสามแยกกลางหมู
บ้าน - บ้านนางทองใส  
ตาเกิด หมูที่ 4 บ้านรวง

363,000 363,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางอุไร  ประมะคัง 
หมูที่ 9 บ้านรุงตะวัน

135,000 135,000
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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

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายประวิทย์  มูล
แกน - บ้านนางสมร  
ศรีมาพล หมูที่ 1 บ้าน
โคกลาม

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต จาก
บ้านนางประจวบ  แสง
สุวรรณ - โรงเรียนบ้าน
รวงโนนไทโนนโจด หมู
ที่ 8 บ้านโนนไท

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
จากบ้านสุบรรณ  ศรี
แก้วนิชย์ - บ้านนาย
ประสิทธิ์  พิมนต์ หมูที่ 
3 บ้านโนนสะอาด

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  13:38:29 หน้า : 23/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายประวิทย์  มูล
แกน - บ้านนางสมร  
ศรีมาพล หมูที่ 1 บ้าน
โคกลาม

410,000 410,000

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต จาก
บ้านนางประจวบ  แสง
สุวรรณ - โรงเรียนบ้าน
รวงโนนไทโนนโจด หมู
ที่ 8 บ้านโนนไท

356,000 356,000

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
จากบ้านสุบรรณ  ศรี
แก้วนิชย์ - บ้านนาย
ประสิทธิ์  พิมนต์ หมูที่ 
3 บ้านโนนสะอาด

402,000 402,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  13:38:29 หน้า : 24/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านนายถวิลย์ พิจารย์ - 
โรงเรียนบ้านหนองโก
น้อย หมูที่ 7 บ้านหนอง
โกน้อย

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบ้ติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอแวงน้อย  
จังหวัดขอนแกน

25,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 40,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแวงน้อย

20,000

เงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวัน โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตตําบลทาวัด

1,188,600

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านนายถวิลย์ พิจารย์ - 
โรงเรียนบ้านหนองโก
น้อย หมูที่ 7 บ้านหนอง
โกน้อย

358,000 358,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบ้ติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอแวงน้อย  
จังหวัดขอนแกน

25,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 40,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแวงน้อย

20,000

เงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวัน โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตตําบลทาวัด

1,188,600

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  13:38:29 หน้า : 26/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

200,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนสํานักงานเหลา
กาชาดจังหวัดขอนแกน

20,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอพล

578,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการสํารวจและ
ประเมินความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้
บริการขององค์การ
บริหารสวนตําบลทาวัด

15,000

รวม 11,747,552 11,558,010 1,068,140 5,611,027 655,000 1,034,000 3,080,930 590,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

200,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนสํานักงานเหลา
กาชาดจังหวัดขอนแกน

20,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอพล

578,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการสํารวจและ
ประเมินความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้
บริการขององค์การ
บริหารสวนตําบลทาวัด

15,000

รวม 190,000 3,255,000 160,000 38,949,659
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รายละเอียดรายจ่ายบางรายการท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจกรรมขององค์กรในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

ล ำดับ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ
1 เงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน 7,997,720.00                  

1.1 เงินเดือน  (ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถ่ิน) 7,424,660.00                    
1.2 เงินประจ ำต ำแหน่งของผู้บริหำร(ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถ่ิน) 378,000.00                      
1.3 เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำยควบกับเงินเดือน  เช่น
      -เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 195,060.00                      
      -เงินเพ่ิมค่ำวิชำ  (พ.ค.ว.)
      -เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.)
      -เงินเพ่ิมพิเศษค่ำภำษำมลำยู (พ.ภ.ม.)

2 ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างพนักงานจ้าง 2,640,400.00                  
2.1 เงินค่ำจ้ำงประจ ำ (ลูกจ้ำงประจ ำ) 268,980.00                      
2.2 เงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,371,420.00                    
2.3 เงินค่ำครองชีพช่ัวครำว

3 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 1,837,780.00                  
3.1 เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับเบ้ียกันดำร/พ้ืนท่ีเส่ียงภัย/พ้ืนท่ีพิเศษ
3.2 เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรช่วยเหลือบุตรและกำรศึกษำแก่บุตร 130,000.00                      
3.3 เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง
3.4 เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรรักษำพยำบำล

3.5 เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและ
ในวันหยุดรำชกำรเฉพำะส ำหรับข้ำรำชกำร/พนักงำนจ้ำง 30,000.00                        

3.6 เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับบุคลำกรทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
ส ำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว
3.7 เงินค่ำเช่ำบ้ำน 390,000.00                      

3.8 เงินท ำขวัญข้ำรำชกำร / พนักงำนส่วนท้องถ่ินและลูกจ้ำง 
ซ่ึงได้รับอันตรำยหรือเจ็บป่วยเพรำะกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

3.9 เงินเก่ียวกับศพข้ำรำชกำร / พนักงำนส่วนท้องถ่ิน 
และลูกจ้ำงซ่ึงถึงแก่ควำมตำยในระหว่ำงเดินทำงไปรำชกำร
3.10 เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ

3.11 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญของข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถ่ินท่ีมิใช่ต ำแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงิน
ช่วยเหลือรำยเดือนผู้รับบ ำนำญซ่ึงลำออกจำกรำชกำรก่อนเกษียณอำยุของกรุงเทพมหำนคร (ชรบ.)
3.12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 118,566.00                      
3.13 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,050.00                         
3.14 เงินส ำรองส ำหรับเงินเดือน และค่ำจ้ำงท่ีก ำหนดใหม่
3.15 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน(กบท.) 398,234.00                      

ก.รายจ่ายในการบริหารงานบุคคล



3.16 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

3.17 บ ำเหน็จควำมชอบค่ำทดแทนและกำรช่วยเหลือเจ้ำหน้ำท่ีและประชำชนผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร 
หรือช่วยรำชกำรเน่ืองในกำรป้องกันอธิปไตยและรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประเทศ

3.18 ค่ำใช้จ่ำย ตำมข้อ 7 วรรคสอง ของประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน ลงวันท่ี  25  มิถุนำยน พ.ศ.2544

765,930.00                      

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 12,475,900.00                

รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 38,949,659.00                

คิดเป็นร้อยละ 32.03

1 รำยกำรใดไม่มีให้ใส่ 0 ห้ำมลบท้ิง
2 กำรคิดร้อยละ 40 ข้อ 2 คูณ 100 หำรด้วย ข้อ  1 (นส.ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค.2558

3

4

กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยร้อยละส่ีสิบของงบประมำณประจ ำปี ซ่ึงหมำยควำมรวมถึงงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม และงบประมำณเฉพำะกำรก็ให้คิดค ำนวณเทียบกับ
งบประมำณรำยจ่ำยท่ีสภำท้องถ่ินเห็นชอบและได้รับอนุมัติมิใช่คิดจำกข้อมูลงบประมำณจำกรำยรับจริงแต่อย่ำงใด

รับบำลจัดสรรเงินเดือนและค่ำตอบแทนข้ำชกำรครูเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปน้ันตรำเป็นงบประมำณรำยจ่ำย แต่มิต้องน ำรำยกำรดังกล่ำวมำค ำนวณ
เป็นภำระใช้จ่ำยตำมมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบงำนบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 เน่ืองำกเป็นรำยกำรท่ีต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรให้


