


องคการบริหารสวนตําบลสะพุง
เขต/อําเภอ ศรีรัตนะ    จังหวัดศรีสะเกษ

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

หมูที  7  ตําบลสะพุง  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล สะพุง
  เขต/อําเภอ ศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  33240

พื้นที่ 25.70 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,651 คน
ชาย 2,839 คน

หญิง 2,812 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลสะพุง
อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพุง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสะพุง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพุงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลสะพุง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 19,416,531.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 33,868,538.91 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,611,458.35 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 18,923.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 36,249,236.79 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 9,900.38 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 5,394.40 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 36,280.00 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 72,306.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,061,453.01 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 19,063,903.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 5,582,932.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 31,211,356.93 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 8,344,254.60 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,626,483.58 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,879,833.87 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,073,300.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,262,484.88 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 25,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 5,410,432.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสะพุง
อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 9,900.38 46,700.00 46,700.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

5,394.40 78,000.00 38,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 36,280.00 80,000.00 80,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 72,306.00 85,200.00 85,200.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 123,880.78 294,900.00 254,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,061,453.01 17,001,900.00 17,532,900.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,061,453.01 17,001,900.00 17,532,900.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 19,063,903.00 21,053,200.00 21,093,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

19,063,903.00 21,053,200.00 21,093,200.00

รวม 36,249,236.79 38,350,000.00 38,881,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสะพุง
อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,344,254.60 9,584,290.00 10,330,568.00

งบบุคลากร 13,626,483.58 16,084,740.00 16,367,820.00

งบดําเนินงาน 3,879,833.87 6,284,270.00 6,073,512.00

งบลงทุน 3,073,300.00 4,024,700.00 3,896,500.00

งบเงินอุดหนุน 2,262,484.88 2,372,000.00 2,212,600.00

งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 0.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 31,211,356.93 38,350,000.00 38,881,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลสะพุง

อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลสะพุง
อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,019,760

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 467,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,201,212

แผนงานสาธารณสุข 570,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 775,320

แผนงานเคหะและชุมชน 20,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 40,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 590,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,631,860

แผนงานการเกษตร 235,120

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,330,568

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 38,881,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลสะพุง
อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,330,568 10,330,568
    งบกลาง 10,330,568 10,330,568

หน้า : 1/8
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,392,080 536,520 2,364,660 396,000 8,689,260
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 0 0 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,339,360 536,520 2,364,660 396,000 6,636,540

งบดําเนินงาน 1,510,000 110,000 420,000 60,000 2,100,000
    คาตอบแทน 370,000 80,000 130,000 30,000 610,000

    คาใช้สอย 700,000 30,000 210,000 30,000 970,000

    คาวัสดุ 260,000 0 80,000 0 340,000

    คาสาธารณูปโภค 180,000 0 0 0 180,000

งบลงทุน 23,500 9,000 0 0 32,500
    คาครุภัณฑ 23,500 9,000 0 0 32,500

งบเงินอุดหนุน 198,000 0 0 0 198,000
    เงินอุดหนุน 198,000 0 0 0 198,000

รวม 7,123,580 655,520 2,784,660 456,000 11,019,760

หน้า : 2/8
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 362,160 362,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 362,160 362,160

งบดําเนินงาน 105,000 105,000
    คาตอบแทน 65,000 65,000

    คาใช้สอย 40,000 40,000

รวม 467,160 467,160

หน้า : 3/8
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 813,480 4,183,620 4,997,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 813,480 4,183,620 4,997,100

งบดําเนินงาน 155,000 2,200,512 2,355,512
    คาตอบแทน 35,000 120,000 155,000

    คาใช้สอย 60,000 1,032,500 1,092,500

    คาวัสดุ 60,000 983,012 1,043,012

    คาสาธารณูปโภค 0 65,000 65,000

งบลงทุน 4,000 110,000 114,000
    คาครุภัณฑ 4,000 110,000 114,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,734,600 1,734,600
    เงินอุดหนุน 0 1,734,600 1,734,600

รวม 972,480 8,228,732 9,201,212

หน้า : 4/8
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 120,000 170,000 290,000
    คาตอบแทน 120,000 0 120,000

    คาใช้สอย 0 70,000 70,000

    คาวัสดุ 0 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 280,000 280,000
    เงินอุดหนุน 0 280,000 280,000

รวม 120,000 450,000 570,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 595,320 595,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 595,320 595,320

งบดําเนินงาน 180,000 180,000
    คาตอบแทน 45,000 45,000

    คาใช้สอย 135,000 135,000

รวม 775,320 775,320

หน้า : 5/8
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    คาใช้สอย 20,000 20,000

รวม 20,000 20,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    คาใช้สอย 40,000 40,000

รวม 40,000 40,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 150,000 440,000 590,000
    คาใช้สอย 150,000 440,000 590,000

รวม 150,000 440,000 590,000

หน้า : 6/8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,516,860 1,516,860
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,516,860 1,516,860

งบดําเนินงาน 365,000 365,000
    คาตอบแทน 115,000 115,000

    คาใช้สอย 80,000 80,000

    คาวัสดุ 170,000 170,000

งบลงทุน 3,750,000 3,750,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 3,750,000 3,750,000

รวม 5,631,860 5,631,860

หน้า : 7/8
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 207,120 207,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 207,120 207,120

งบดําเนินงาน 28,000 28,000
    คาตอบแทน 18,000 18,000

    คาใช้สอย 10,000 10,000

รวม 235,120 235,120

หน้า : 8/8
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,019,760

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 467,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,201,212

แผนงานสาธารณสุข 570,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 775,320

แผนงานเคหะและชุมชน 20,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 40,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 590,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,631,860

แผนงานการเกษตร 235,120

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,330,568

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 38,881,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562  มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลสะพุง และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอศรีรัตนะ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 38,881,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 38,881,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลสะพุง
อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลสะพุง

อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4,376.99 4,718.38 38,500.00 0.00 % 38,500.00
     ภาษีป้าย 6,132.00 5,182.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00
     อากรการฆาสัตว 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00

รวมหมวดภาษีอากร 10,508.99 9,900.38 46,700.00 46,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 902.10 989.40 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 380.00 400.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 220.00 690.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น

0.00 0.00 50,000.00 -80.00 % 10,000.00

     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 1,500.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 15,007.00 1,665.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

11,450.00 150.00 14,000.00 0.00 % 14,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 27,959.10 5,394.40 78,000.00 38,000.00

วันที่พิมพ : 30/8/2565  11:56:22 หน้า : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 61,206.88 36,280.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 61,206.88 36,280.00 80,000.00 80,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 65,500.00 85,000.00 0.00 % 85,000.00
     คาขายแบบพิมพและคําร้อง 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 7,347.00 6,806.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,347.00 72,306.00 85,200.00 85,200.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 268,672.80 278,307.29 380,000.00 8.16 % 411,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,525,606.99 9,792,658.96 9,091,900.00 2.75 % 9,341,900.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,033,018.92 2,279,392.92 2,410,000.00 4.15 % 2,510,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 29,287.65 25,730.57 28,000.00 17.86 % 33,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,267,372.67 4,527,927.80 4,861,900.00 2.06 % 4,961,900.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 1,050.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 37,298.97 40,030.29 40,000.00 62.50 % 65,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 37,872.27 24,975.18 70,000.00 14.29 % 80,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

81,655.00 88,880.00 120,000.00 8.33 % 130,000.00

วันที่พิมพ : 30/8/2565  11:56:22 หน้า : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 0.00 3,550.00 100.00 0.00 % 100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,281,835.27 17,061,453.01 17,001,900.00 17,532,900.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 18,266,060.00 19,063,903.00 21,053,200.00 0.19 % 21,093,200.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 18,266,060.00 19,063,903.00 21,053,200.00 21,093,200.00
รวมทุกหมวด 33,654,917.24 36,249,236.79 38,350,000.00 38,881,000.00

วันที่พิมพ : 30/8/2565  11:56:22 หน้า : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสะพุง

อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,881,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 46,700 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 38,500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

อากรการฆาสัตว จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 38,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 14,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 80,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 85,200 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 85,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

คาขายแบบพิมพและคําร้อง จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,532,900 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 411,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,341,900 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,510,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 33,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,961,900 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 65,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 21,093,200 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,093,200 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดการณจาก
รายรับจริงของปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 133,745 98,871 159,600 28.06 % 204,387

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 7,000 17.14 % 8,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,226,300 5,544,200 6,343,200 3.88 % 6,589,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,762,400 1,896,200 2,241,600 0.54 % 2,253,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 32,000 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินสํารองจาย 3,200 291,464 308,954 0.84 % 311,561

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 345,936 124.79 % 777,620

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 67,000 0 % 67,000

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,878 6,384 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลสะพุง

อําเภอศรีรัตนะ    จังหวัดศรีสะเกษ
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 76,000 76,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น(สปสช.)

0 0 76,000 2.63 % 78,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

158,149 329,018 0 0 % 0

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 66,117.6 66,117.6 0 0 % 0

รวมงบกลาง 7,463,789.6 8,344,254.6 9,590,290 10,330,568
รวมงบกลาง 7,463,789.6 8,344,254.6 9,590,290 10,330,568
รวมงบกลาง 7,463,789.6 8,344,254.6 9,590,290 10,330,568

รวมแผนงานงบกลาง 7,463,789.6 8,344,254.6 9,590,290 10,330,568
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

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

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,404,800 2,404,800 2,404,800 -43.11 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,089,520 3,089,520 3,089,520 2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,872,493 2,801,320 1,827,070 30.98 % 2,393,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 119,000 84,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 973,320 1,048,200 685,680 2.12 % 700,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 57,120 46,170 36,000 0 % 36,000

เงินอื่น ๆ 84,000 84,000 84,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,105,933 4,063,690 2,758,750 3,339,360
รวมงบบุคลากร 7,195,453 7,153,210 5,848,270 5,392,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

132,900 115,000 630,000 -50.79 % 310,000

คาเชาบ้าน 71,000 36,000 20,000 50 % 30,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 16,000 -37.5 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 206,300 163,800 686,000 370,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 170,142.39 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 210,500 -52.49 % 100,000

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
สํานักงานองค์การบริหารสวนตําบลสะพุง

32,100 0 0 0 % 0

โครงการสํารวจความพึงพอใจตอการให้
บริการขององค์การบริหารสวนตําบลสะพุง

0 0 0 100 % 30,000

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 150,538 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 62,620 52,000 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10,490 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 73,708.61 52,068 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 80,000 25 % 100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 130,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไปขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 428,650 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 64,900 40,400 0 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

2,700 2,500 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 90,000 -11.11 % 80,000

โครงการจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ 
(ว.ป.ร.) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 
10) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

99,600 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงตอการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด – 19) เข้าสูหมูบ้าน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

0 18,400 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

108,550 0 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารสวนตําบลสะพุง

202,210 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารสวนตําบลสะพุง

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อบต.สะ
พุง

0 0 0 100 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 51,151.17 45,290 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 858,567.78 380,800.39 1,199,150 700,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 153,594 143,817 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 56,000 -82.14 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 38,486 19,694 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,000 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 85,000 94,100 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,435 40,600 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 328,515 298,211 306,000 260,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 128,478.33 114,514.4 129,000 -6.98 % 120,000
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,280 1,760 3,000 66.67 % 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,783.07 2,065.1 15,000 0 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 17,285 7,183 17,000 -41.18 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 29,935.84 27,398.91 38,800 -48.45 % 20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 8,000 25 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 180,762.24 152,921.41 210,800 180,000
รวมงบดําเนินงาน 1,574,145.02 995,732.8 2,401,950 1,510,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน (พนักงานสวนตําบล) 10,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ (แบบแยกสวน) แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) 

0 0 27,900 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (รวมราคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 12,000 บีทียู

0 0 0 100 % 18,500

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง)แบบติดผนัง  ขนาด 
15,000  บีทียู

0 20,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
แขวน

40,200 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)

15,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโซฟารับแขก ห้องปลัดอบต.สะพุง 7,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ประชุมสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลสะพุง

129,978 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 11,800 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลําโพงอเนกประสงค์ 0 12,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens

0 0 27,000 -100 % 0

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 13,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์แบบไม
ต้องสัมผัส จํานวน 1 เครื่อง 

0 3,000 0 0 % 0

เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรด  
จํานวน 4 เครื่อง

0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องกดนํ้าร้อน - นํ้าเย็น 9,800 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 44,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล *

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล *      ราคา   22,000   บาท 

22,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)   จํานวน   1   เครื่อง      ราคา   
8,000   บาท

8,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)

0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่ว
ไป

0 0 3,200 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 0 0 12,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 5,000 0 100 % 5,000
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท  จํานวน  5,000 
  บาท

5,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่องๆ 
ละ 700 บาท จํานวน   1,400   บาท

1,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ (รัชกาลที่ 10 
พร้อมติดตั้ง) 

0 98,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 249,178 201,000 148,900 23,500
รวมงบลงทุน 249,178 201,000 148,900 23,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอศรีรัตนะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 40,000 -100 % 0
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อุดหนุนโครงการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
และเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์และ
รัชทายาท

200,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอศรี
รัตนะ

0 0 0 100 % 40,000

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับ
อําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

30,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับ
อําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 40,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานเพื่อปกป้องและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ประเพณี
วัฒนธรรมและวันสําคัญของทางราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 33,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 11/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับ
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid – 
19) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 200,000 0 0 % 0

อุดหนุโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลข้าวโพด
หวาน ทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีรัตนะ 
(กองการศึกษา ฯ)

0 0 0 100 % 70,000

อุดหนุนโครงการจัดงานเพื่อปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเพณี
วัฒนธรรมและวันสําคัญของทางราชการ

0 0 0 100 % 33,000

อุดหนุนโครงการจัดงานเพื่อปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเพณี
วัฒนธรรมและวันสําคัญของทางราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

35,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 265,000 240,000 73,000 198,000
รวมงบเงินอุดหนุน 265,000 240,000 73,000 198,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 12/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจตอการให้
บริการขององค์การบริหารสวนตําบลสะพุง

25,000 25,000 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 25,000 25,000 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 25,000 25,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 9,308,776.02 8,614,942.8 8,472,120 7,123,580
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 329,760 5.93 % 349,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 75,000 149.6 % 187,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 404,760 536,520
รวมงบบุคลากร 0 0 404,760 536,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 13/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเชาบ้าน 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 80,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 - 2570 เพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) เพิ่มเติม , เปลี่ยนแปลง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 120,000 110,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 4,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 14/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 9,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 9,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 524,760 655,520
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,271,940 1,029,810 1,438,200 26.71 % 1,822,380

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 9,000 -100 % 0

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 296,040 323,593.58 458,640 4.03 % 477,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,735 34,560 -32.99 % 23,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,630,480 1,420,138.58 1,982,400 2,364,660
รวมงบบุคลากร 1,630,480 1,420,138.58 1,982,400 2,364,660

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 15/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 0 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 45,550 14,750 130,000 130,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,692 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,820 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 46,958 7,284 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 62,940 31,900 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 41,000 21.95 % 50,000

โครงการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-
LAAS)

0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 16/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดหนวยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัด
เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

400 0 0 0 % 0

โครงการจัดหนวยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัด
เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

0 400 0 0 % 0

โครงการจัดหนวยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัด
เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดหนวยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัด
เก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,700 7,000 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 120,510 46,584 151,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 38,535.85 53,628.15 40,000 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,820 38,560 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 129,355.85 92,188.15 100,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 295,415.85 153,522.15 381,000 420,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 17/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบ
แขวน) 

36,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 11,800 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 2 ตู้ 11,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 13,800 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 13,800 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก  จํานวน 2 ตู้ 14,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 15,000 -100 % 0

พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัว 3,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 22,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 18/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 

22,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน   1   เครื่อง

2,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0 0 8,900 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0 26,700 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน 
 1  เครื่อง

10,000 0 0 0 % 0

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

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท

5,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 103,600 76,000 74,000 0
รวมงบลงทุน 103,600 76,000 74,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,029,495.85 1,649,660.73 2,437,400 2,784,660

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 19/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 369,480 7.18 % 396,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 369,480 396,000
รวมงบบุคลากร 0 0 369,480 396,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยว
กับการปฏิบัติงาน

0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 20/70

45 / 201



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

โครงการฝึกอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยว
กับการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565

0 0 10,000 -100 % 0

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

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 429,480 456,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,338,271.87 10,264,603.53 11,863,760 11,019,760

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหาร
สวนตําบลสะพุง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

32,720 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 32,720 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 32,720 0 0 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 21/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ให้แก ศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 
(ศอ.ปส.จ.ศรีสะเกษ)

5,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ให้แก ศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 
(ศอ.ปส.จ.ศรีสะเกษ)

0 5,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ให้แก ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอศรีรัตนะ(ศอ.ปส.อ.ศรี
รัตนะ)

50,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 55,000 5,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 55,000 5,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 87,720 5,000 0 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 22/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 341,320 -41.64 % 199,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 156,600 4.06 % 162,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 2,820 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 500,740 362,160
รวมงบบุคลากร 0 0 500,740 362,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

12,600 69,800 60,000 -8.33 % 55,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 12,600 69,800 60,000 65,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 23/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล (จุดบริการประชาชน)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล (จุดบริการประชาชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

8,700 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล (จุดบริการประชาชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล(จุดบริการประชาชน) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 18,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 8,700 18,000 40,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 38,000 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 14,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 38,000 0 14,000 0
รวมงบดําเนินงาน 59,300 87,800 114,000 105,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 59,300 87,800 614,740 467,160
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 147,020 92,800 614,740 467,160

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 24/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,169,460 2,321,620 472,000 63.45 % 771,480

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

เงินวิทยฐานะ 168,000 210,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,015,200 1,516,440 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 16,560 9,520 0 0 % 0

เงินอื่น ๆ 434,520 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,845,740 4,096,080 514,000 813,480
รวมงบบุคลากร 3,845,740 4,096,080 514,000 813,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

9,000 0 30,000 16.67 % 35,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,500 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 9,000 3,500 30,000 35,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 25/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 950 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 32,778 11,742 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 52,500 43,400 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 15,000 33.33 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 5,350 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 86,228 60,492 35,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,373 20,580 10,000 200 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,780 2,800 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 34,153 23,380 20,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 129,381 87,372 85,000 155,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 4,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 26/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 1

5,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,400 0 0 4,000
รวมงบลงทุน 5,400 0 0 4,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,980,521 4,183,452 599,000 972,480
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 2,096,520 11.77 % 2,343,240

เงินวิทยฐานะ 0 0 210,000 0 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 1,512,240 7.67 % 1,628,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 8,220 -74.45 % 2,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 3,826,980 4,183,620
รวมงบบุคลากร 0 0 3,826,980 4,183,620

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 27/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 0 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 19,000 5.26 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 119,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 36,850 -18.59 % 30,000

โครงการจัดซื้อหนังสือสําหรับที่อานหนังสือ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น(ท้องถิ่นรัก
การอาน)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกัน/การฝึกซ้อม กรณีเด็กจม
น้ํา

0 0 5,000 0 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 28/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการป้องกัน/การฝึกซ้อม กรณีเด็กติด
ในรถยนต์

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการป้องกัน/การฝึกซ้อม กรณีเด็กถูก
ไฟฟ้าช็อต

0 0 0 100 % 5,000

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงตอการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด – 19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 แหง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมงานแสดงนิทรรศการ
วิชาการและการเตรียมสูการศึกษาขั้นพื้น
ฐานวัยอนุบาลของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมมาตรการป้องกันโรคมือ 
เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 
แหง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 857,350 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

950,450 832,340 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาการจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว))

0 0 0 100 % 170,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 29/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

0 0 0 100 % 43,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอุปกรณ์การเรียน)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน)

0 0 0 100 % 514,500

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลสะพุง

0 0 5,000 100 % 10,000

โครงการอบรมการประเมินคุณภาพภายใน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลสะพุง

0 0 5,000 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 950,450 832,340 944,200 1,032,500
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,007,920 -2.47 % 983,012

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 30/70
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาอาหารเสริม (นม) 878,336.18 742,955.64 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 878,336.18 742,955.64 1,027,920 983,012
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 17,209.77 16,641.56 30,000 0 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 23,358.1 20,213.72 20,000 75 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 40,567.87 36,855.28 50,000 65,000
รวมงบดําเนินงาน 1,869,354.05 1,612,150.92 2,141,120 2,200,512

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน (พนักงานครูองค์การบริหาร
สวนตําบล)

0 6,000 0 100 % 7,500

โต๊ะทํางาน (พนักงานครูองค์การบริหารสวน
ตําบล)

0 9,000 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

กระดานไวท์บอร์ด  ขนาด 120 x 240 ซม. 0 8,700 0 0 % 0

ชุดโต๊ะกิจกรรม(พสาสติก) 0 33,000 0 100 % 60,500
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 22,000  
บาท

66,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 
เครื่องๆ ละ 4,300  บาท    

12,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0 0 26,700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 78,900 56,700 26,700 110,000
รวมงบลงทุน 78,900 56,700 26,700 110,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

20,000 0 0 0 % 0

สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) กรณีสถานศึกษาสังกัดหนวย
งานอื่น

0 0 1,767,150 -1.84 % 1,734,600

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กรณีสถานศึกษา
สังกัดหนวยงานอื่น

1,520,360 1,632,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,540,360 1,632,000 1,767,150 1,734,600
รวมงบเงินอุดหนุน 1,540,360 1,632,000 1,767,150 1,734,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,488,614.05 3,300,850.92 7,761,950 8,228,732
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลสะพุง

5,000 4,990 0 0 % 0

โครงการอบรมการประเมินคุณภาพภายใน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลสะพุง

5,000 4,990 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 10,000 9,980 0 0
รวมงบดําเนินงาน 10,000 9,980 0 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 10,000 9,980 0 0
รวมแผนงานการศึกษา 7,479,135.05 7,494,282.92 8,360,950 9,201,212
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 120,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 0 120,000
งานโรงพยาบาล

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 50,000 -100 % 0
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โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหา         ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 5,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 55,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 55,000 0

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 55,000 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

27,270 29,280 0 0 % 0
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โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

120,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ 
ชนิดโรคลัมปีสกิน(Lumpy skin disease) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 252,250 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงตอการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด -19)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงตอการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด -19) ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

26,000 0 0 0 % 0
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โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

10,000 0 0 0 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์

120,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 303,270 281,530 60,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,000 89,950 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 90,000 89,950 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 393,270 371,480 160,000 170,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดอุณภูมิ ฝ่ามือ + เจ
ลแอลกอฮอล์ พร้อมขาตั้ง
Adapter ชาร์ต,สาย USB

0 0 3,730 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 3,730 0
รวมงบลงทุน 0 0 3,730 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข       
จํานวน  14  หมูบ้าน

0 0 280,000 -100 % 0

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข       
จํานวน  14  หมูบ้านๆ ละ 20,000 บาท

0 280,000 0 0 % 0

อุนหนุนสําหรับการดําเนินงานตามเเนวทาง
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 280,000

รวมเงินอุดหนุน 0 280,000 280,000 280,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 280,000 280,000 280,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 39/70

64 / 201



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

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 393,270 651,480 443,730 450,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 120,000 0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 120,000 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 393,270 651,480 618,730 570,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 402,720 4.95 % 422,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 165,960 4.05 % 172,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 568,680 595,320
รวมงบบุคลากร 0 0 568,680 595,320
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 45,000 0 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 45,000 45,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

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

โครงการพัฒนาศักยภาพ คนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ

0 0 0 100 % 15,000

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (อบต.สะพุง) 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสงเสริมผู้สูงอายุและสถาบัน ครอบ
ครัวตําบลสะพุง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบ
ครัวตําบลสะพุง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

0 50,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบ
ครัวตําบลสะพุง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

0 0 20,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 41/70

66 / 201



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

โครงการสงเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

0 39,650 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 44,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอบรมป้องกันท้องไมพร้อม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

0 15,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมสตรีและพัฒนา เครือขาย
การจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 104,650 169,000 135,000
รวมงบดําเนินงาน 0 104,650 214,000 180,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 104,650 782,680 775,320
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 104,650 782,680 775,320

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 42/70
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 666,540 714,480 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 142,920 184,020 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 16,500 16,555 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 867,960 957,055 0 0
รวมงบบุคลากร 867,960 957,055 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,800 7,800 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,800 7,800 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 1,800 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 7,354 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 43/70
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 11,700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 33,100 25,850 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 33,100 46,704 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 23,225 18,969 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 57,972 44,702 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 76,426 216,631 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,230 37,840 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 165,853 318,142 0 0
รวมงบดําเนินงาน 205,753 372,646 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ  22,000  
บาท

44,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 44/70
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 

0 10,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท

5,000 0 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 1

5,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 54,400 10,000 0 0
รวมงบลงทุน 54,400 10,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,128,113 1,339,701 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อปัมน้ําบาดาล(ซัมเมอร์ส)  ขนาด 1.5 
แรงม้า 12 ใบพัด
จํานวน  1  ตัว

0 8,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 8,000 0 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 45/70
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติด
ตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อม
การกอสร้าง หรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการกอสร้างระบบประปาหอถังสูง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจอก หมูที่ 2 

137,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาหอถังสูง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุงสวาง หมูที่ 3 

134,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จากถนน คสล.เดิม) สายบ้านนายเพชร ใจ
เรือง บ้านหนองขาม หมูที่ 6 ถึงวัดบ้านโนน
งาม

146,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนน คสล.เดิม) บ้านอานวย หมูที่ 5 ถึง 
สามแยกทางไปบ้านโคน ตําบลศรีแก้ว

0 148,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนน คสล.เดิม) สายบ้านนายเพชร ใจเรือง 
บ้านหนองขาม หมูที่ 6 ถึงวัดบ้านโนนงาม

0 51,800 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนางผาย สะอาด ถึงคลองไส้ไก 
บ้านทุงสวาง  หมูที่ 3

96,000 149,500 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 46/70
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(จากถนน คสล.เดิม)ถึงพื้นที่การ
เกษตร นายลี  โสดา บ้านจอก หมูที่ 2

144,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(จากถนน คสล.เดิม)สายจากบ้านนาย
จันทร์        ตาอุดม บ้านจีเนียว หมูที่ 8 ถึง
บ้านทุงระวี หมูที่ 12

144,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ถนน คสล.เดิม)ถึงศาลาพักศพวัดบ้าน
ปละ หมูที่ 4

142,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จาก (ถนน คสล.เดิม) สายสามแยกหน้า
โรงเรียนบ้านสะพุง ถึง(คุ้มแสตง) บ้านไผ
งาม  หมูที่ 10

0 149,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จาก ถนน คสล.(เดิม) ถึงบ้านสะพุง หมูที่ 1

141,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายสมร  มะโน ถึงบ้านนางปิ่น  
บุตรดี  บ้านจีเนียว หมูที่ 8

0 149,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านศรีสวางพัฒนา หมูที่ 14 ถึงบ้านนา
เจริญ หมูที่ 13

99,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 47/70
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากวัดบ้านไผงาม ถึง(คุ้มแสตง) หมูที่ 10

0 149,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากศูนย์พัฒนาสตรี หมูที่ 4 ถึงบ้านทุงสวาง 
 หมูที่ 3

0 149,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนายแสวง  สุริเตอร์ ถึงหนองแคนใหญ 
บ้านทุงระวี หมูที่ 12

146,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย (ถนน คสล.เดิม) สายข้างวัดบ้านจอก 
ถึงบ้านนางบัวจันทร์  ทรงกรด บ้านทุงระวี 
หมูที่ 12

0 149,700 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากบ้านนางตื้อ  สมาศรี – บ้านนาย
สุกรี  ศรีสะอาด หมูที่ 11

0 132,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากบ้านสะพุง หมูที่ 1 – บ้านนาเจริญ 
หมูที่ 13

0 297,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวัดไผงามสามัคคี ถึง(คุ้มแสตง) บ้านไผ
งาม  หมูที่ 10

144,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 48/70
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โครงการกอสร้างถนนดินตัดใหม สายจาก
พื้นที่การเกษตรนางสมพร  ทองพาถึงพื้นที่
การเกษตรนางประภัสศร  เผื่อแผ บ้านศรี
สวางพัฒนา  หมูที่ 14

46,840 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินตัดใหมสายจาก
บ้านนางรัตนา  สุนทรา ถึงพื้นที่การเกษตร
นางยุภา  เผื่อแผ บ้านศรีสวางพัฒนา  หมูที่ 
14

81,177 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตระบบประปา จากศาลา
ประชาคมถึงบ้านนายประสิทธ์ กัณบัวบุตร 
บ้านนาเจริญ หมูที่ 13

0 72,700 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อการอุปโภค 
- บริโภค
บ้านไผงาม หมูที่ 10

0 19,800 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง จากสี่แยก
ศาลาประชาคม หมูที่ 14 ถึงบ้านสะพุง หมู
ที่ 1

0 82,700 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก
สายจากบ้านนางเพชรดาพร  บัวรินทร์ ถึง
บ้านนายอุดร  ชัยพินิจ หมูที่ 8

134,500 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สายจากวัด
บ้านไผงาม ถึงคุ้มแสตง หมูที่ 10

37,900 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 49/70
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายจากบล๊อก
คอนเวิร์ส – พื้นที่การเกษตรนายสุรชาติ   
ศรีโคตร บ้านโพนทอง หมูที่ 9

0 78,700 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายจากหน้าวัด
บ้านปละ หมูที่ 4 – เขตตําบลสระเยาว์

0 55,200 0 0 % 0

โครงการซอมแซมระบบประปา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านสะพุง หมูที่ 1 

24,800 0 0 0 % 0

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เททับถนน คสล.เดิม) จากบ้านนายแสวง   
กงใจถึงบ้านนายสมศักดิ์   เรือนชัย บ้านสะ
พุง หมูที่ 1

0 166,700 0 0 % 0

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เททับถนน คสล.เดิม) จากสี่แยกบ้านนาง
บุญหลาย นามสอน – บ้านนางเบ้า  หอม
จันทร์  หมูที่ 11 

0 260,000 0 0 % 0

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เททับถนน คสล.เดิม) สายจากบ้านนาง
จอมศรี  เวกวัง – วัดบ้านทุงสวาง  หมูที่ 3

0 77,800 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินให้เป็น
ถนนลูกรัง สายเลียบคลองสงน้ํา (ชวง
ระหวางบ้านสะพุง หมูที่ 1 ไปเขตเชื่อมตอ
ตําบลสระเยาว์)

61,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 50/70
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินให้เป็น
ถนนลูกรัง สายเลียบคลองสงน้ําอีสานเขียว 
(ชวงระหวางบ้านนาเจริญ หมูที่ 13 ไปเขต
เชื่อมตอตําบลพรมสวัสดิ์) 

21,700 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย
จากบล็อกคอนเวิร์สบ้านไผงาม หมูที่ 10 – 
เขตตําบลสระเยาว์

0 36,200 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เททับถนน คสล.เดิม) จากศาลาประชาคม 
ถึงบ้านนางอั้ว  แก้วคะตา บ้านโพนทอง หมู
ที่ 9

142,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เททับถนน คสล.เดิม) สายจากสามแยก
บ้านนางไข  จิตรมั่น ถึงศาลปู่ตา บ้านอา
นวย หมูที่ 5

131,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากบ้านหนองอะเลา หมูที่ 7 - บ้าน
จอก หมูที่ 2

0 218,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง 
จากบ้านนางรัตนา  สุนทรา ถึงพื้นที่การ
เกษตรนางบัวเพียง  บุญให้ หมูที่ 14

0 44,800 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 51/70
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โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง 
จากบ้านนางสมพร  ทองพา ถึงพื้นที่การ
เกษตรนางประภัสศร  เผื่อแผ หมูที่ 14

0 18,800 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง
สายเลียบคลองสงน้ําบ้านนาเจริญ หมูที่ 13 
ถึงเขตบ้านทุงระวี หมูที่ 12

0 64,700 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนเลียบคลอง
บ้านอานวย หมูที่ 5 ถึงเขตรอยตอเทศบาล
ตําบลศรีรัตนะ

69,700 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,225,117 2,721,600 0 0
รวมงบลงทุน 2,225,117 2,729,600 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรบ้าน
จะกอง หมูที่ 11  จาก รพ.สต.สะพุง ไปถึง
พื้นที่การเกษตรนางบุตร  บุตรเลิศ ให้กับ
สํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

148,991.08 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 52/70
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อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรบ้าน
จะกอง หมูที่ 11  จากบ้านนางตื้อ  สมาศรี 
ถึงพื้นที่การเกษตรนางพวง  สมาศรี ให้กับ
สํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

0 32,626.44 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรบ้าน
ทุงสวาง หมูที่ 3 ไปกิโลเมตร 32 ให้กับ
สํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

42,820.33 0 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรบ้าน
นาเจริญ หมูที่ 13  ให้กับสํานักงานการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศณีสะเกษ

131,034.34 0 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรบ้าน
สะพุง หมูที่ 1 จากพื้นที่การเกษตรนายปิยะ
ณัฐ  คํามา ไปบ้านนาเจริญ หมูที่ 13 ให้กับ
สํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

140,559.48 0 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรบ้าน
หนองขาม หมูที่ 6 จากบ้านหนองขามถึง
บ้านนายนา  โยธี ให้กับสํานักงานการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ

0 72,858.44 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 53/70
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อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรบ้าน
หนองอะเลา หมูที่ 7 ถึงบ้านนายชิน ศิโล 
หมูที่ 7  ให้กับสํานักงานการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

140,698.58 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 604,103.81 105,484.88 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 604,103.81 105,484.88 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,829,220.81 2,835,084.88 0 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการ คัด
แยกขยะ (สํานักปลัด ฯ)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้น
ทาง รวมสร้างชุมชนปลอดขยะ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

10,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 10,000 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 10,000 0 0 20,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 10,000 0 0 20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,967,333.81 4,174,785.88 0 20,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 54/70
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวเข้มแข็ง ไร้ความรุนแรง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุนใหม หางไกล
ยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

19,460 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุนใหม หางไกล
ยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 20,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุนใหม หางไกล
ยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุนใหมหางไกล
ยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(สํานักปลัด ฯ)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาด้านอาชีพแกเด็กและ
เยาวชนตําบลสะพุง ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565

0 0 15,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 55/70
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โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
(ตอยอดทําผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

10,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับ
ประชาชนทั่วไป  (สํานักปลัด ฯ)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 

14,850 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และสงเสริมการลดปริมาณ
ขยะในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕

0 0 21,350 -100 % 0

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ (อาหารและ
ขนมไทย) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

49,030 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรีตําบลสะพุง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

103,100 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

49,960 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 35,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมและ
การฝึกอาชีพระยะสั้นแกประชาชนในตําบล
สะพุง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 40,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมและ
การฝึกอาชีพระยะสั้นแกประชาชนในตําบล
สะพุง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 246,400 60,000 121,350 40,000
รวมงบดําเนินงาน 246,400 60,000 121,350 40,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 246,400 60,000 121,350 40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 246,400 60,000 121,350 40,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเเขงขันกีฬาสะพุงสัมพันธ์ รวมกัน
ต้านยาเสพติด

0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 150,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 150,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเข้ารวมกิจกรรมการจัดงาน
เทศกาลข้าวโพดหวาน ทุเรียนภูเขาไฟและ
ของดีศรีรัตนะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการเข้ารวมกิจกรรมการจัดงานวันข้าว
โพดหวานและของดีศรีรัตนะ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

65,000 0 0 0 % 0

โครงการเข้ารวมกิจกรรมจัดงานเทศกาล
ข้าวโพดหวาน ทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรี
รัตนะ

0 0 0 100 % 80,000

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา (การทําบุญ
ตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม) ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

21,490 0 0 0 % 0
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โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ทําบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ)

0 0 0 100 % 250,000

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 320,000 -100 % 0

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ประเพณีหลอ
เทียนวันเข้าพรรษา)

0 0 0 100 % 80,000

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา(ทําบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

0 24,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 86,490 24,500 400,000 440,000
รวมงบดําเนินงาน 86,490 24,500 400,000 440,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน 
ทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีรัตนะ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

0 0 70,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 70,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 70,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 86,490 24,500 470,000 440,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 86,490 24,500 470,000 590,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 802,155 20.01 % 962,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 7,100 200 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 343,200 30.56 % 448,080

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:56 หน้า : 60/70

85 / 201



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 34,965 22.52 % 42,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,229,420 1,516,860
รวมงบบุคลากร 0 0 1,229,420 1,516,860

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 80,000 0 % 80,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 50 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 90,000 115,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 0 % 20,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 60,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 90,000 -44.44 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 140,000 -42.86 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 270,000 170,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 420,000 365,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อปัมน้ําซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP 220 
โวลต์

0 0 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 
แอมป์

0 0 6,000 -100 % 0
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ไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1*
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 56,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากนายบุญ
เติม ศรีโวหะ - หนองอะลํา ม. 12

0 0 0 100 % 98,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
จําเริญ  กิ่งทวยหาษ - บ้านนายทองอินทร์  
ราชภักดี  ม. 14

0 0 0 100 % 198,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
สมควร  ใสทา - ศาลปู่ตา บ้านปละ ม. 4

0 0 0 100 % 198,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
สมสะอาด ศรีสําโรง - บ้านนายบรรจง  บุญ
รักษา ม. 6

0 0 0 100 % 198,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านอา
นวย ม. 5 - เขต รอยตอ ต. ศรีแก้ว

0 0 0 100 % 279,000
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โครงการกอสร้างถนน คสล. จากพื้นที่การ
เกษตรนาย ทองใส  เดชแพง - หนองแต้ ม. 
3

0 0 0 100 % 198,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากหน้าวัด
บ้านทุงระวี ม. 12 - บ้านนางบัวจันทร์  ทรง
กรด

0 0 0 100 % 304,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ถนนทางหลวง
ท้องถิ่น สาย ศก.ถ. 166 - 17 บ้านทุงสวาง 
ม. 3 - บ้านปละ ม. 4

0 0 0 100 % 153,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. นายประชา สุข
ศรินท์ ม. 8 - บ้านสะพุงน้อย (เขตรอยตอ ต
. ศรีแก้ว)

0 0 0 100 % 466,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. วัดไผงาม - คุ้ม
แสตง  ม. 10

0 0 0 100 % 273,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
สะอาด  ศรีสําโรง - บ้านนายบรรจง  บุญ
รักษา หมูที่ 6

0 0 142,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.จากพื้นที่การ
เกษตร นายสุกรี  ศรีสะอาด ม. 11 - สาม
แยกไปบ้าน อานวย  ม. 5

0 0 0 100 % 195,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จาก ถนน คสล.เดิม) สายข้างวัดบ้านจอก 
– หนองแคน บ้านทุงระวี หมูที่ 12

0 0 150,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จาก (ถนน คสล.เดิม) ถึงพื้นที่การเกษตร
นายลี  โสดา บ้านจอก หมูที่ 2

0 0 149,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย (ถนน คสล.เดิม) – วัดบ้านปละ หมูที่ 
4

0 0 152,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากบ้านนางแสง  นางวงศ์ – บ้านนาย
สมัย  ปรนปรือ บ้านไผงาม หมูที่ 10

0 0 149,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากบ้านนางหัด  สิงห์ทอง – บ้านนาย
สวัสดิ์  ไมหวั่น บ้านจีเนียว หมูที่ 8

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากบ้านนายพรชัย  คํามะรัตน์ – บ้าน
นางอุไร  นิสัย บ้านจีเนียว หมูที่ 8

0 0 149,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากพื้นที่การเกษตรนายประมวล  จัน
ทกรณ์ ถึงถนนลาดยางศรีสะเกษ – กันทร
ลักษ์(221) หมูที่ 3

0 0 149,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากวัดบ้านไผงาม  – คุ้มแสตง  หมูที่ 
10

0 0 219,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าองค์การบริหารสวนตําบลสะพุง

0 0 173,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างระบบประปาแบบบาดาล 
องค์การบริหารสวนตําบลสะพุง

0 0 138,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
ไฉน  พลปลัด - คลองระวี  ม. 1

0 0 0 100 % 200,000

โครงการซอมสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
สมหมาย กันบัวบุตร - บ้านนายแกน คํา
พรม ม.13

0 0 0 100 % 171,000

โครงการซอมสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
สําเรียง คําหอม - บ้านนายจันทร์ ระหงษ์ ม
.9

0 0 0 100 % 200,000

โครงการซอมสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองอะเลา ม. 7 - บ้านจอก ม. 2

0 0 0 100 % 200,000

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เททับ คสล.เดิม) จากบ้านนายสุภี ดวงใจ 
ถึง บ้านนายนิยม หอมจันทร์ หมูที่ 11

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เททับถนน คสล.เดิม) สายจากบ้านนาง
พาน   ดําดิน – บ้านนายลา   สีสิ้ว บ้านจะ
กอง  หมูที่ 11

0 0 152,000 -100 % 0
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โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เททับถนน คสล.เดิม) สายจากบ้านนายวง
เดือน   สีสิ้ว – บ้านนาเจริญ หมูที่ 13

0 0 149,000 -100 % 0

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เททับถนน คสล.เดิม) สายจากศาลา
ประชาคม – บ้านนายเดช   แก้วคะตา  
บ้านโพนทอง  หมูที่ 9

0 0 91,000 -100 % 0

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เททับถนน คสล.เดิม) สายจากสามแยก
บ้านนางไข   จิตมั่น – บ้านนางทองใบ   
ชื่นจันทร์ บ้านอานวย หมูที่ 5

0 0 152,000 -100 % 0

โครงการซอมสร้างเสริมผิวทาง AC สายจาก
ถนนลาดยางสายศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ 
(221) ถึงบ้านนาเจริญ หมูที่ 13

0 0 499,000 -100 % 0

โครงการซอมสร้างเสริมผิวทาง AC สายจาก
บ้านโพนทอง หมูที่ 9 - บ้านจะกอง หมูที่ 
11

0 0 499,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากบ้านหนองอะเลา หมูที่ 7 – บ้าน
จอก หมูที่ 2

0 0 149,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหิน
คลุกสาย จากบ้านนายบุญทอง  ศรีโวหะ  - 
คลองสงน้ําอีสานเขียว ม. 8

0 0 0 100 % 64,000
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหิน
คลุกสายจากถนนลาดยางสายศรีสะเกษ – 
กันทรลักษ์ (221) ถึงเขตเชื่อมตอตําบลพรม
สวัสดิ์

0 0 152,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นเป็นถนน
หินคลุก จากศาลาประชาคม - พื้นที่การ
เกษตร นายแสวง  กิ่งจันมล  ม. 13

0 0 0 100 % 95,000

โครงการลงหินคลุกถนนสายจากบ้านศรี
สวางพัฒนา หมูที่ 14 ถึงถนนลาดยาง
สายศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ (221)

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนสายเลียบคลองสง
น้ําระวี จากสะพาน - พื้นที่การเกษตรนาง
นภา  กันหา  ม. 11

0 0 0 100 % 210,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) (คา
กอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 3,913,000 3,750,000
รวมงบลงทุน 0 0 3,969,000 3,750,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 5,618,420 5,631,860
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 5,618,420 5,631,860
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 199,080 4.04 % 207,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 199,080 207,120
รวมงบบุคลากร 0 0 199,080 207,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 16,000 12.5 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 16,000 18,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 0 % 5,000
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โครงการปลูกต้นไม้ “ถนนสวย ชุมชน
สะอาด ใสใจสิ่งแวดล้อม” ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 31,000 28,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 230,080 235,120
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกคลองระวี ถึง เขตตําบล
สระเยาว์ (ชวงระหวางบ้านสะพุง หมูที่ 1 – 
บ้านปละ หมูที่ 4) (กองชางฯ )

0 0 79,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 79,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 79,000 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 79,000 0
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 309,080 235,120

รวมทุกแผนงาน 31,121,710.33 31,211,356.93 38,350,000 38,881,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสะพุง

อําเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,881,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,330,568 บาท
งบกลาง รวม 10,330,568 บาท

งบกลาง รวม 10,330,568 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 204,387 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ 5 ของอัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566 ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,589,200 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ ให้
แก ผู้สูงอายุองคการบริหารสวนตําบลสะพุง จํานวน 12 เดือน 
(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลง
วันที่ 23 กันยายน 2564
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว3034 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,253,600 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคม ให้แก ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ องคการบริหารสวนตําบล
สะพุง จํานวน 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลง
วันที่ 23 กันยายน 2564
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว3034 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส องคการบริหารสวนตําบลสะพุง จํานวน 12 เดือน
(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลง
วันที่ 23 กันยายน 2564
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว3034 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
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เงินสํารองจาย จํานวน 311,561 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได้ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
เป็นนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 25563
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสี ตีเส้น สัญญาณ
ไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความ
เร็ว ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
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เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 67,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินชวยคาครองชีพ
ผู้รับบํานาญของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 777,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2563
เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งประมาณประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2563
เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น(สปสช.)

จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสบทบกองทุน พ.ศ. 2561
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,123,580 บาท

งบบุคลากร รวม 5,392,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกนายกองคการบริหาร
สวนตําบลสะพุง จํานวน 1 อัตรา (20,400 x 12) เป็น
เงิน 244,800 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลสะพุง จํานวน 2 อัตรา (11,220 x 2 x 12) เป็น
เงิน 269,280 บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายกองคการ
บริหารสวนตําบลสะพุง จํานวน 1 อัตรา (1,750 x 12) เป็น
เงิน 21,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลสะพุง จํานวน 2 อัตรา (880 x 2 x 12
) เป็นเงิน 21,120 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แกนายกองคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง จํานวน 1 อัตรา (1,750 x 12) เป็นเงิน 21,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แกรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลสะพุง จํานวน 2 อัตรา (880 x 12 x 2) เป็น
เงิน 21,120 บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลสะพุง จํานวน 1 อัตรา (7,200 x 12) เป็น
เงิน 86,400 บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลสะพุง จํานวน 1 อัตรา (11,220 x 12) เป็น
เงิน 134,640 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน.ให้แกรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลสะพุง จํานวน 1 อัตรา (91,80 x 12
) เป็นเงิน 110,160 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลสะพุง จํานวน 12 อัตรา (7,200 x 12 x 12
) เป็นเงิน 1,036,800 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลสะพุง จํานวน 1 อัตรา (7,200 x 12
) เป็นเงิน 86,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,339,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,393,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 6 อัตรา แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จํานวน 1
 อัตรา (51,520 x 12) เป็นเงิน 618,240 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
(36,300 x 12) เป็นเงิน 435,600 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นิติกร จํานวน 1
 อัตรา (34,680 x 12) เป็นเงิน 416,160 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักทรัพยากร
บุคคล จํานวน 1 อัตรา (34,110 x 12) เป็นเงิน 409,320 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักจัดการงานทั่ว
ไป (24,010 x 12) เป็นเงิน 288,120 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงาน
ธุรการ (18,810 x 12) เป็นเงิน 225,720 บาท  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แก ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จํานวน 1 อัตรา (7,000 x 12
) เป็นเงิน 84,000 บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จํานวน 1 อัตรา (7,000 x 12) เป็น
เงิน 84,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก หัวหน้าสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1
 อัตรา (3,500 x 12) เป็นเงิน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 700,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป
 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนักทรัพยากร
บุคคล จํานวน 1 อัตรา (15,600 x 12) เป็นเงิน 187,200 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา (15,750 x 12) เป็นเงิน 189,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา (9,000 x 12) เป็นเงิน 108,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง นักการภารโรง จํานวน 1
 อัตรา (9,000 x 12) เป็นเงิน 108,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1
 อัตรา (9,000 x 12) เป็นเงิน 108,000 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานจ้างองคการการบริหารสวนตําบลสะพุง แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (1,000 x 12) เป็น
เงิน 12,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหนง นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา (1,000 x 12) เป็น
เงิน 12,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา (1,000 x 12) เป็น
เงิน 12,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,510,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง เป็น
เงิน 200,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นอันเป็นรายจายขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตง
ตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาค
รัฐ เป็นเงิน 80,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง (ทั่ว
ไป/ซอม) ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะพุง เป็นเงิน 30,000 บาท 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกจาย
ได้ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิกจายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิกจายได้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ตาม
ระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิกจายได้

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจความพึงพอใจตอการให้บริการขององคการบริหาร
สวนตําบลสะพุง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจ
ตอการให้บริการขององคการบริหารสวนตําบลสะพุง 

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าเลม เข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ย
ประกัน คาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง) คา
ใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐ
พิธี คาใช้จายในการประชุมราชการ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น (นายก ฯ/รองนายก ฯ/เลขานุการนายก ฯ
/ประธานสภา ฯ/รองประธานสภา ฯ/สมาชิกสภา ฯ/พนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจ้าง องคการบริหารสวนตําบลสะพุง) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง (ทั่วไป/ซอม) ผู้
บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหนด รวมถึงคาใช้
จายในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสาร
แกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ การมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สมาชิกวุฒิสภา ผู้
บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามความเหมาะสม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอมรมและสัมมนาตาง ๆ
 สําหรับนายก ฯ/รองนายก ฯ/เลขานุการนายก ฯ/ประธานสภา ฯ
/รองประธานสภา ฯ/สมาชิกสภา ฯ/พนักงานสวนตําบล/พนักงาน
จ้าง องคการบริหารสวนตําบลสะพุง ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิก
จายได้

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
อบต.สะพุง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อบต.สะพุง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 สําหรับนายก ฯ/รองนายก ฯ/เลขานุการ
นายก ฯ/ประธานสภา ฯ/รองประธานสภา ฯ/สมาชิกสภา ฯ
/พนักงานสวนตําบล/พนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล/พนักงานจ้าง องคการบริหารสวนตําบลสะพุง ผู้นํา
ชุมชน รวมถึงผู้สังเกตการณ เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาของสมนาคุณ คาวัสดุอุปกรณ คาเชาที่พัก คาเชา
เหมารถ คาจัดสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม เครื่อง
เขียน แบบพิมพ ลวดเย็บกระดาษ ตลับผงหมึก ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช
ไฟฟ้าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ผงซักฟอง สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปลงไม้กวาด ผ้าปูโตะ  กระติกน้ําร้อน กรติกน้ําเเข็ง ถัง
ขยะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรุ สายไมล ฟิลมกรองเเสง น้ํา
กลั่น แบตเตอรี่  เบรก ครัช ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลาง รถ
จักรยานยนต รถกู้ชีพกู้ภัย    
รถบรรทุกน้ํา เครื่องพนหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า และเครื่องยนต
หรือเครื่องจักรกลอื่น ขององคการบริหารสวนตําบลสะพุง หรือที่
องคการบริหารสวนตําบลสะพุงขอความอนุเคราะหจากหนวยงาน
อื่นมาใช้ในงานราชการ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(
ReelMagnetic Tape , Cassett Tape , Cartridge Tape) หมึก
สําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับอาคารที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง อาคารที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล บ้านหนองอะเลา หมู
ที่ 7 ตําบลสะพุง อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทในสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คา
เชา คาเชาเครื่อง หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทร
สาร คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมอินเทอรเน็ตการดและคา
สื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
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งบลงทุน รวม 23,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (รวมราคาติดตั้ง) แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู

จํานวน 18,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (รวมราคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สง
ความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
(ตั้งประมาณการรายจายตามเบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 62 ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
(ตั้งประมาณการรายจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

งบเงินอุดหนุน รวม 198,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 198,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชน ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอศรีรัตนะ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองคการบริหารสวนตําบลพิง
พวย อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ในการดําเนินงานตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอศรี
รัตนะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ (กลุมงานความมั่นคง) ในการดําเนินงานตามโครงการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน ทุเรียนภูเขาไฟและ
ของดีศรีรัตนะ (กองการศึกษา ฯ)

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  ในการดําเนินโครงการจัดงานเทศกาล
ข้าวโพดหวาน ทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีรัตนะ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา ฯ)

อุดหนุนโครงการจัดงานเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย ประเพณีวัฒนธรรมและวันสําคัญของทางราชการ

จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ในการดําเนินงานตามโครงการจัดงาน
เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประเพณี
วัฒนธรรมและวันสําคัญของทางราชการ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 655,520 บาท
งบบุคลากร รวม 536,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 536,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 349,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิเคราะห
นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา (29,110 x 12) เป็น
เงิน 349,320 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป
 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตรา (15,600 x 12) เป็นเงิน 187,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นอันเป็นรายจายขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกจาย
ได้ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิกจายได้

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิก
จายได้
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอมรมและสัมมนาตาง ๆ
 สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ ที่
กําหนดให้เบิกจายได้

โครงการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่ม
เติม,เปลี่ยนแปลง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มี 2 ลิ้นชัก 
- ขนาดกว้างไมน้อยกวา 1,200 มม. 
- ลึกไมน้อยกวา 600 มม. 
- สูงไมน้อยกวา 750 มม.
(ตั้งงบประมาณรายจายตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 62 ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
(ตั้งประมาณการรายจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,784,660 บาท
งบบุคลากร รวม 2,364,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,364,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,822,380 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
คลัง (นักบริหารงานการคลัง) จํานวน 1 อัตรา (38,520 x 12
) เป็นเงิน 462,240 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา (31,880 x 12) เป็นเงิน 382,560 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 382,560 บาท 
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา (27,030 x 12) เป็นเงิน 324,3660 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 297,900 บาท 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก ผู้อํานวยการกอง
คลัง (นักบริหารงานการคลัง) จํานวน 1 อัตรา (3,500 x 12) เป็น
เงิน 42,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 477,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป
 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินเเละ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา (15,120 x 12) เป็นเงิน 181,440 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ จํานวน 1 อัตรา (12,680 x 12) เป็นเงิน 152,160 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา (11,960 x 12) เป็นเงิน 143,520 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 23,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานจ้างองคการการบริหารสวนตําบลสะพุง แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1
 อัตรา (605 x 12) เป็นเงิน 7,260 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1
 อัตรา (1,325 x 12) เป็นเงิน 15,900 บาท
 

งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นอันเป็นรายจายขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิกจายได้

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าเลม เข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ย
ประกัน คาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง) คา
ใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐ
พิธี คาใช้จายในการประชุมราชการ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิก
จายได้

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอมรมและสัมมนาตาง ๆ
 สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ ที่
กําหนดให้เบิกจายได้

โครงการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (e-LAAS) เพื่อสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ
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โครงการจัดหนวยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ
ภาษีท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการจัดหนวยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัด
เก็บภาษีและประชาสัมพันธภาษีท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ. 2566
 เชน คาจ้างเหมาบริการบุคคลในการสํารวจที่ดิน คาถายโฉนด
ที่ดิน คาถายระวาง คาดําเนินการการลงโปรแกรมการจัดทําแผนที่
ภาษี ฯ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ประจําปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นคาใช้จายและดําเนินการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เชน คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลในการสํารวจที่ดิน คาถายโฉนดที่ดิน คาถายระวาง คา
ดําเนินการการลงโปรแกรมการจัดทําแผนที่ภาษี ฯ คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม เครื่อง
เขียน แบบพิมพ ลวดเย็บกระดาษ ตลับผงหมึก ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ผงซักฟอง สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปลงไม้กวาด ผ้าปูโตะ กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําเเข็ง ถัง
ขยะ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(
ReelMagnetic Tape , Cassett Tape , Cartridge Tape) หมึก
สําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 456,000 บาท
งบบุคลากร รวม 396,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการตรวจ
สอบภายใน จํานวน 1 อัตรา (33,000 x 12) เป็นเงิน 396,000
 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นอันเป็นรายจายขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิก
จายได้

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอมรมและสัมมนาตาง ๆ
 สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ ที่
กําหนดให้เบิกจายได้

โครงการฝึกอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการฝึกอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยว
กับการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาป้าย
โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คา
อาหารวาง และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 467,160 บาท

งบบุคลากร รวม 362,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 362,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 199,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา (16,600 x 12) เป็น
เงิน 199,200 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 162,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป
 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา (13,580 x 12) เป็น
เงิน 162,960 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง เป็น
เงิน 25,000 บาท
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นอันเป็นรายจายขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกบุคคลผู้ได้รับการเเตงตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่และมีสิทธิได้รับเงินคาตอบแทน เป็นเงิน 30,000
 บาท เชน คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายวาด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก
1. อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่ที่ได้รับคํา
สั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นแหงนั้น
2. อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่อื่นที่ไป
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่นแหง
นั้น เป็นต้น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิกจายได้
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิก
จายได้

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอมรมและสัมมนาตาง ๆ
 สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ ที่
กําหนดให้เบิกจายได้

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล (จุดบริการ
ประชาชน)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล (จุดบริการ
ประชาชน) ประจําปี พ.ศ. 2566 เชน เทศกาลปีใหม เทศกาล
สงกรานต หรือวันสําคัญอื่น ๆ อันได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ ในการตั้ง
จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนรวมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการ
รณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 972,480 บาท

งบบุคลากร รวม 813,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 813,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 771,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการ
ศึกษา) จํานวน 1 อัตรา (34,680 x 12) เป็นเงิน 416,160 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการ
ศึกษา เป็นเงิน 355,320 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา) จํานวน 1
 อัตรา (3,500 x 12) เป็นเงิน 42,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นอันเป็นรายจายขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิก
จายได้

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอมรมและสัมมนาตาง ๆ
 สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ ที่
กําหนดให้เบิกจายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม เครื่อง
เขียน แบบพิมพ ลวดเย็บกระดาษ ตลับผงหมึก ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(
ReelMagnetic Tape , Cassett Tape , Cartridge Tape) หมึก
สําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ 

วันที่พิมพ : 30/8/2565  11:57:06 หน้า : 32/68

127 / 201



งบลงทุน รวม 4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 4,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มี 2 ลิ้นชัก 
- ขนาดกว้างไมน้อย 1200 มม. 
- ลึกไมน้อยกวา 600 มม. 
- สูงไมน้อยกลา 750 มม.
(ตั้งงบประมาณรายจายตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,228,732 บาท
งบบุคลากร รวม 4,183,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,183,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,343,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบล ให้แกพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 6 อัตรา แยกเป็น 
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบล ให้แกพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล ตําแหนง ครู จํานวน 6 อัตรา เป็นเงิน 2,343,240 บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ครูชํานาญการ สําหรับพนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบล 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,628,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป
 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 9 
 อัตรา เป็นเงิน 1,628,280 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานจ้างองคการการบริหารสวนตําบลสะพุง แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1
 อัตรา (175 x 12) เป็นเงิน 2,100 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,200,512 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานจ้าง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นอันเป็นรายจายขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูองคการ
บริหารสวนตําบล ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิกจายได้
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ค่าใช้สอย รวม 1,032,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าเลม เข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ย
ประกัน คาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง) คา
ใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐ
พิธี คาใช้จายในการประชุมราชการ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ สําหรับ
พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิกจายได้

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอมรมและสัมมนาตาง ๆ
 สําหรับพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิกจายได้

โครงการจัดซื้อหนังสือสําหรับที่อานหนังสือขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น(ท้องถิ่นรักการอาน)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดซื้อหนังสือสําหรับ
ที่อานหนังสือขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ท้องถิ่นรักการ
อาน) เชน คาหนังสือ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
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โครงการป้องกัน/การฝึกซ้อม กรณีเด็กจมน้ํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกัน/การฝึก
ซ้อม กรณีเด็กจมน้ํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คา
ป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คา
อาหารวาง และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการป้องกัน/การฝึกซ้อม กรณีเด็กติดในรถยนต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกัน/การฝึก
ซ้อม กรณีเด็กติดรถยนต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2566 เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการป้องกัน/การฝึกซ้อม กรณีเด็กถูกไฟฟ้าช็อต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกัน/การฝึก
ซ้อม ดรณีเด็กถูกไฟฟ้าช็อต ประจําปรงบประมาณ พ.ศ
.2566 เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 
แหง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดความ
เสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด – 19) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง ๆ
 ละ 5,000 บาท เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการสงเสริมงานแสดงนิทรรศการวิชาการและการเตรียมสูการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานวัยอนุบาลของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 30,000 บาท

โครงการสงเสริมงานแสดงนิทรรศการวิชาการและการเตรียมสู
การศึกษาขั้นพื้นฐานวัยอนุบาลของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาป้ายโครงการ คา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และ
คาเครื่องดื่ม ฯลฯ
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โครงการสงเสริมมาตรการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 3 แหง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมมาตรการ
ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 3 แหง ๆ ละ 5,000 บาท เชน คา
ป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คา
อาหารวาง และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาการจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว))

จํานวน 170,000 บาท

สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) จํานวน 170,000 บาท ได้แก
 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสะพุง จํานวน 51,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน (ข้อมูล
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 30 คน อัตรา 1,700
 บาท/ปี 
 2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจอก จํานวน 66,300 บาท
     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน (ข้อมูล
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 39 คน อัตรา 1,700
 บาท/ปี 
 3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุงสวาง จํานวน 52,700 บาท
     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน (ข้อมูล
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 31 คน อัตรา 1,700
 บาท/ปี 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 43,000 บาท

สําหรับสนับสนุนคาใช้จายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน จํานวน 43,000 บาท ได้แก
 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสะพุง จํานวน 12,900 บาท
    เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565) จํานวน 30 คน อัตรา 430 บาท/ปี 
 2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจอก จํานวน 16,770 บาท
    เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565) จํานวน 39 คน อัตรา 430 บาท/ปี 
 3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุงสวาง จํานวน 13,330 บาท
    เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565) จํานวน 31 คน อัตรา 430 บาท/ปี

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

จํานวน 30,000 บาท

สําหรับสนับสนุนคาใช้จายเป็นคาเครื่องแบบนัก
เรียน จํานวน 30,000 บาท ได้แก
 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสะพุง จํานวน 9,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565) จํานวน 30 คน อัตรา 300 บาท/ปี 
 2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจอก จํานวน 11,700 บาท
    เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565) จํานวน 39 คน อัตรา 300 บาท/ปี 
 3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุงสวาง จํานวน 9,300 บาท
    เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565) จํานวน 31 คน อัตรา 300 บาท/ปี 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) จํานวน 20,000 บาท

สําหรับสนับสนุนคาใช้จายเป็นคาหนังสือเรียน จํานวน 20,000
 บาท ได้แก
 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสะพุง จํานวน 6,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565) จํานวน 30 คน อัตรา 200 บาท/ปี 
 2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจอก จํานวน 7,800 บาท
    เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565) จํานวน 39 คน อัตรา 200 บาท/ปี 
 3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุงสวาง จํานวน 6,200 บาท
    เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565) จํานวน 31 คน อัตรา 200 บาท/ปี 

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการ
เรียน)

จํานวน 20,000 บาท

สําหรับสนับสนุนคาใช้จายเป็นคาอุปกรณการ
เรียน จํานวน 20,000 บาท ได้แก
 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสะพุง จํานวน 6,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565) จํานวน 30 คน อัตรา 200 บาท/ปี 
 2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจอก จํานวน 7,800 บาท
    เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565) จํานวน 39 คน อัตรา 200 บาท/ปี 
 3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุงสวาง จํานวน 6,200 บาท
    เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565) จํานวน 31 คน อัตรา 200 บาท/ปี 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุน
อาหารกลางวัน)

จํานวน 514,500 บาท

สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ที่ อปท. จัดตั้งขึ้นเองและรับถายโอน
ภารกิจ จํานวน 514,500 บาท แยกเป็น
 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสะพุง จํานวน 154,350 บาท
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ข้อมูล
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 30 คน อัตรามื้อละ 21
 บาท/คน/วัน จํานวน 245 วัน 
 2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจอก จํานวน 200,655 บาท
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน
(ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 39 คน อัตรามื้อ
ละ 21 บาท/คน/วัน จํานวน 245 วัน 
 3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุงสวาง จํานวน 159,495 บาท
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน
(ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 31 คน อัตรามื้อ
ละ 21 บาท/คน/วัน จํานวน 245 วัน 

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสะพุง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลสะพุง เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ

โครงการอบรมการประเมินคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสะพุง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการประเมิน
คุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 983,012 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 983,012 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แยกเป็น
1.เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 791,391
 บาท ได้แก
 1.โรงเรียนบ้านสะพุง จํานวน 446,475 บาท
   เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
บ้านสะพุง สําหรับเด็กระดับอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 (ข้อมูล
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 233 คน อัตรา 7.37
 บาท/คน จํานวน 260 วัน
 2.โรงเรียนบ้านทุงสวาง จํานวน 344,916 บาท
   เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
บ้านสะพุง สําหรับเด็กระดับอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 (ข้อมูล
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 180 คน อัตรา 7.37
 บาท/คน จํานวน 260 วัน

2.เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเองและรับถาย
โอนภารกิจ จํานวน 191,621 บาท ได้แก
 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสะพุง จํานวน 57,486 บาท
   เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ข้อมูล
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 30 คน อัตรา 7.37
 บาท/คน จํานวน 260 วัน 
  2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจอก จํานวน 74,732 บาท
     เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
(ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 39
 คน อัตรา 7.37 บาท/คน จํานวน 260 วัน 
  3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุงสวาง จํานวน 59,403 บาท
     เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
(ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 31
 คน อัตรา 7.37 บาท/คน จํานวน 260 วัน 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรัยอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสะ
พุง/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวันบ้านจอก/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวันบ้านทุง
สวาง ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทในสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คา
เชา คาเชาเครื่อง หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน (พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เก้าอี้มีพนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ําหุ้มหนังสีดํา
- ขนาดกว้างไมน้อยกวา 64 เซนติเมตร
- ลึกไมน้อยกวา 64 เซนติเมตร
- สูงไมน้อยกวา 100 เซนติเมตร
- รองรับน้ําหนักได้ไมน้อยกวา 100 กิโลกรัม
(ตั้งงบประมาณรายจายตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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โตะทํางาน (พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 4,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มี 2 ลิ้นชัก 
- ขนาดกว้างไมน้อย 1200 มม. 
- ลึกไมน้อยกวา 600 มม. 
- สูงไมน้อยกลา 750 มม.
(ตั้งงบประมาณรายจายตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

ครุภัณฑการศึกษา

ชุดโตะกิจกรรม(พสาสติก) จํานวน 60,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโตะกิจกรรม (พลาสติก) ราคาชุด
ละ 5,500 บาท จํานวน 11 ชุด เป็นเงิน 60,500 บาท สําหรับใช้
ในงานการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัด
ประสบการณภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสร้างเสริมการฝึก
ประสบการณรวมกัน แบงเป็น 
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสะพุง จํานวน 5 ชุด 
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงสวาง จํานวน 2 ชุด 
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจอก จํานวน 4 ชุด
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1 ชุดประกอบด้วย
- โตะกิจกรรม (พลาสติก) ขนาดไมน้อยกวา 60x120x50
 เซนติเมตร 1 ตัว
- เก้าอี้ ขนาดไมน้อยกวา 28 เซนติเมตร รับน้ําหนักได้ไมน้อย
กวา 35 กิโลกรัม จํานวน 6 ตัว
(ตั้งงบประมาณรายจายตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
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 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 8 ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.3 GHz จํานวน 1
 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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(ตั้งประมาณการรายจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,734,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,734,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กรณีสถานศึกษาสังกัดหนวย
งานอื่น

จํานวน 1,734,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนันสนุนอาหารกลางวัน แยกเป็น
 1.โรงเรียนบ้านสะพุง จํานวน 978,600 บาท
   สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสะพุง เพื่อ
โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กระดับอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป
.6 (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 233
 คน อัตรา 21 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน
 2.โรงเรียนบ้านทุงสวาง จํานวน 756,000 บาท
    สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุงสวาง เพื่อ
โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กระดับอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป
.6 (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จํานวน 180
 คน อัตรา 21 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2 คน
    เพื่อเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับคา
ตอบแทน เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พึง ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับคําสั่งชวย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นแหงนั้น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาป้ายโครงการ ฯ
 คาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คาวัสดุอุปกรณในการ
ฉีด ฯลฯ
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โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและลด
ความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด – 19) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คา
ป้ายโครงการฯ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาป้าย
โครงการฯ  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ ถุงมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอท
วัดไข้) ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน  กําจัดยุงลาย หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุนหนุนสําหรับการดําเนินงานตามเเนวทางโครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา
และบริบทของหมูบ้านในเขตพื้นที่ตําบลสะพุง จํานวน  14  หมู
บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน คาใช้จายสําหรับการอบรม การ
สัมมนา การรณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธหรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละโครงการ ฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 111
 ลําดับที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 775,320 บาท

งบบุคลากร รวม 595,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 595,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 422,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา (35,220 x 12) เป็นเงิน 4228,640 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 172,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป
 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนัเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา (14,390 x 12) เป็นเงิน 172,680 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิก
จายได้

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอมรมและสัมมนาตาง ๆ
 สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ ที่
กําหนดให้เบิกจายได้

โครงการพัฒนาศักยภาพ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ คน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (อบต.สะพุง) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ (อบต.สะพุง) เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการสงเสริมผู้สูงอายุและสถาบัน ครอบครัวตําบลสะพุง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโคโครงการสงเสริมผู้สูงอายุ
และสถาบัน ครอบครัวตําบลสะพุง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2566 เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการสงเสริมอบรมป้องกันท้องไมพร้อม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมอบรมป้องกัน
ท้องไมพร้อม เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการอบรมสตรีและพัฒนา เครือขายการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูง
อายุ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมสตรีและ
พัฒนา เครือขายการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ เชน คาป้าย
โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คา
อาหารวางและคาเครื่องดื่ม ฯลฯ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคสร้างจิตสํานึกในการ คัดแยกขยะ (สํานักปลัด ฯ) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคสร้างจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาป้าย
โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คา
อาหารวาง และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ (สํานักปลัด ฯ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท

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

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 (สํานักปลัด ฯ)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนรุน
ใหมหางไกลยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คา
ป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คา
อาหารวาง และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ (สํานักปลัด ฯ)
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป  (สํานัก
ปลัด ฯ)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
อาชีพให้กับประชาชนทั่วไป เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ (สํานักปลัด ฯ)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเเขงขันกีฬาสะพุงสัมพันธ รวมกันต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสะพุงสัมพันธ รวมกัน
ต้านยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาป้าย
โครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
กีฬา คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเข้ารวมกิจกรรมจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน ทุเรียนภูเขา
ไฟและของดีศรีรัตนะ

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเข้ารวมกิจกรรมจัด
งานเทศกาลข้าวโพดหวาน ทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรี
รัตนะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาจัดรถขบวน
ตกแตงผลไม้ ขบวนแห ขบวนนางรํา คาอาหาร คาอาหารวางและ
คาเครื่องดื่ม ฯลฯ
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โครงการสืบสานอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ทําบุญ
ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานอนุรักษ
ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ทําบุญตักบาตรเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เเชน คาป้าย
โครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คา
อาหารวาง และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการสืบสานอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา 
(ประเพณีบุญบั้งไฟ)

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานอนุรักษ
ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาป้ายโครงการ คาจัด
เตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง และคา
เครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการสืบสานอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา 
(ประเพณีหลอเทียนวันเข้าพรรษา)

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานอนุรักษ
ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ประเพณีหลอเทียนวันเข้า
พรรษา) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน คาป้าย
โครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คา
อาหารวาง และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 5,631,860 บาท

งบบุคลากร รวม 1,516,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,516,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 962,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
ชาง (นักบริหารงานชาง) จํานวน 1 อัตรา (40,260 x 12) เป็น
เงิน 483,120 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นายชาง
โยธา จํานวน 1 อัตรา (27,490 x 12) เป็นเงิน 329,880 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นายชาง
โยธา จํานวน 1 อัตรา (12,470 x 12) เป็นเงิน 149,640 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา (1,775 x 12) เป็น
เงิน 21,300 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก ผู้อํานวยการกองชาง (นัก
บริหารงานชาง) จํานวน 1 อัตรา (3,500 x 12) เป็นเงิน 42,000
 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 448,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป
 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1
 อัตรา (13,420 x 12) เป็นเงิน 161,040 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1
 อัตรา (11,960 x 12) เป็นเงิน 143,520 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรกร
 จํานวน 1 อัตรา (11,960 x 12) เป็นเงิน 143,520 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานจ้างองคการการบริหารสวนตําบลสะพุง แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจตําแหนง ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1
 อัตรา (1,785 x 12) เป็นเงิน 21,420 บาท
 - เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1
 อัตรา (1,785 x 12) เป็นเงิน 21,420 บาท

งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นอันเป็นรายจายขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาเชาบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกจาย
ได้ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิกจายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิกจายได้

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าเลม เข้าปก
หนังสือ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ย
ประกัน คาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิก
จายได้ 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอมรมและสัมมนาตาง ๆ
 สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ ที่
กําหนดให้เบิกจายได้ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

วันที่พิมพ : 30/8/2565  11:57:07 หน้า : 57/68

152 / 201



ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม เครื่อง
เขียน แบบพิมพ ลวดเย็บกระดาษ ตลับผงหมึก ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช
ไฟฟ้าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตาง ๆ ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐ หรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สักะสี ตะปู เหล็ก
เส้น ทอตาง ๆ ทอน้ําและอุปกรณประปา สี แปรงทา
สี ทินเนอร น้ํามันทาไม้ ค้อน คีม จอบ เสียม ชะแลง ขวาน เทป
วัดระยะ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc 
, Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(
ReelMagnetic Tape , Cassett Tape , Cartridge Tape) หมึก
สําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 3,750,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,750,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากนายบุญเติม ศรีโวหะ - หนองอะลํา 
ม. 12

จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล
. จากนายบุญเติม ศรีโวหะ - หนองอะลํา ม. 12 ปริมาณ
งาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 148.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทางลูกรัง 
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 62
 ลําดับที่ 96

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจําเริญ  กิ่งทวยหาษ - 
บ้านนายทองอินทร  ราชภักดี  ม. 14

จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล
. จากบ้านนายจําเริญ กิ่งทวยหาษ - บ้านนายทองอินทร ราช
ภักดี ม. 14 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 74.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 296.00 ตาราง
เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –
 2570) หน้า 65 ลําดับที่ 123

วันที่พิมพ : 30/8/2565  11:57:07 หน้า : 59/68

154 / 201



โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมควร  ใสทา - ศาลปู่ตา 
บ้านปละ ม. 4

จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล
. จากบ้านนายสมควร ใสทา - ศาลปู่ตา บ้านปละ ม. 4 ปริมาณ
งาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 300.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทางลูกรัง 
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –
 2570) หน้า 56 ลําดับที่ 33

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมสะอาด ศรีสําโรง - 
บ้านนายบรรจง  บุญรักษา ม. 6

จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล
. จากบ้านนายสมสะอาด ศรีสําโรง - บ้านนายบรรจง บุญรักษา ม
. 6 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 300.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง
ลูกรัง 
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –
 2570) หน้า 57 ลําดับที่ 48

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านอานวย ม. 5 - เขต รอยตอ ต. 
ศรีแก้ว

จํานวน 279,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล
. จากบ้านอานวย ม. 5 - เขต รอยตอ ต. ศรีแก้ว ปริมาณ
งาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 420.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทางลูกรัง 
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 57
 ลําดับที่ 40
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โครงการกอสร้างถนน คสล. จากพื้นที่การเกษตรนาย ทองใส  เดช
แพง - หนองแต้ ม. 3

จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล
. จากพื้นที่การเกษตรนาย ทองใส เดชแพง - หนองแต้ ม. 3
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 300.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง
ลูกรัง 
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 55
 ลําดับที่ 24

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากหน้าวัดบ้านทุงระวี ม. 12 - บ้าน
นางบัวจันทร  ทรงกรด

จํานวน 304,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล
. จากหน้าวัดบ้านทุงระวี ม. 12 - บ้านนางบัวจันทร ทรง
กรด ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 456.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง
ลูกรัง 
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 63
 ลําดับที่ 104
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย ศก.ถ. 166 
- 17 บ้านทุงสวาง ม. 3 - บ้านปละ ม. 4

จํานวน 153,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล
. ถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย ศก.ถ. 166 - 17 บ้านทุงสวาง ม. 3
 - บ้านปละ ม. 4 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 46.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 230.00 ตาราง
เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 68
 ลําดับที่ 148

โครงการกอสร้างถนน คสล. นายประชา สุขศรินท ม. 8 - บ้านสะพุง
น้อย (เขตรอยตอ ต. ศรีแก้ว)

จํานวน 466,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินครงการกอสร้างถนน คสล
. นายประชา สุขศรินท ม. 8 - บ้านสะพุงน้อย (เขตรอยตอ ต. ศรี
แก้ว) ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 700.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรัง
ข้างละ 0.20 เมตร 
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 59
 ลําดับที่ 66

โครงการกอสร้างถนน คสล. วัดไผงาม - คุ้มแสตง  ม. 10 จํานวน 273,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินครงการกอสร้างถนน คสล. วัด
ไผงาม - คุ้มแสตง ม. 10 ปริมาณงาน กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 410.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 61
 ลําดับที่ 81
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โครงการกอสร้างถนน คสล.จากพื้นที่การเกษตร นายสุกรี  ศรีสะ
อาด ม. 11 - สามแยกไปบ้าน อานวย  ม. 5

จํานวน 195,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล
.จากพื้นที่การเกษตร นายสุกรี ศรีสะอาด ม. 11 - สามแยกไป
บ้านอานวย ม. 5 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 292.00 ตาราง
เมตร ไมมีไหลทางลูกรัง 
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 61
 ลําดับที่ 85

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมสร้างถนน คสล. จากบ้านนายไฉน  พลปลัด - คลองระ
วี  ม. 1

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซอมสร้างถนน คสล
. จากบ้านนายไฉน พลปลัด - คลองระวี ม. 1 ปริมาณ
งาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 300 ตารางเมตร ไมมีไหลทางลูกรัง 
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 52
 ลําดับที่ 5
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โครงการซอมสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมหมาย กันบัวบุตร - 
บ้านนายแกน คําพรม ม.13

จํานวน 171,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซอมสร้างถนน คสล
. จากบ้านนายสมหมาย กันบัวบุตร - บ้านนายแกน คําพรม ม
.13   
ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 350 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.20 เมตร 
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 64
 ลําดับที่ 111

โครงการซอมสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสําเรียง คําหอม - บ้าน
นายจันทร ระหงษ ม.9

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซอมสร้างถนน คสล
. จากบ้านนายสําเรียง คําหอม - บ้านนายจันทร ระหงษ ม.9
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 300 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง
ลูกรัง 
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 67
 ลําดับที่ 137
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โครงการซอมสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองอะเลา ม. 7 - บ้านจอก 
ม. 2

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซอมสร้างถนน คสล
. สายบ้านหนองอะเลา ม. 7 - บ้านจอก ม. 2 ปริมาณ
งาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 300 ตารางเมตร ไมมีไหลทางลูกรัง 
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 58
 ลําดับที่ 53

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุกสาย จากบ้านนาย
บุญทอง  ศรีโวหะ  - คลองสงน้ําอีสานเขียว ม. 8

จํานวน 64,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้
เป็นถนนหินคลุกสายจากบ้านนายบุญทอง ศรีโวหะ - คลองสงน้ํา
อีสานเขียว ม. 8 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 270.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมน้อย
กวา 109.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทางลูกรัง 
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 59
 ลําดับที่ 64

วันที่พิมพ : 30/8/2565  11:57:07 หน้า : 65/68

160 / 201



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นเป็นถนนหินคลุก จากศาลา
ประชาคม - พื้นที่การเกษตร นายแสวง  กิ่งจันมล  ม. 13

จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้
เป็นเป็นถนนหินคลุก จากศาลาประชาคม - พื้นที่การเกษตร นาย
แสวง กิ่งจันมล ม. 13 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 340.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลงหินคลุกไมน้อย
กวา 160.00 ลูกบาศกเมตร
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 64
 ลําดับที่ 114

โครงการลงหินคลุกถนนสายเลียบคลองสงน้ําระวี จากสะพาน - 
พื้นที่การเกษตรนางนภา  กันหา  ม. 11

จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการลงหินคลุกถนนสาย
เลียบคลองสงน้ําระวี จากสะพาน - พื้นที่การเกษตรนางนภา กัน
หา ม. 11 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 354.00
 ตารางเมตร 
รายละเอียดปรากฏตามตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสะพุง กําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 61
 ลําดับที่ 88

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) (คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
และสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจายคาชดเชยคา K (สัญญาแบบปรับ
คาได้) 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว2485 ลงวันที่ 27
 ตุลาคม  2564 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 235,120 บาท

งบบุคลากร รวม 207,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 207,120 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 207,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป
 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการ
เกษตร จํานวน 1 อัตรา (17,260 x 12) เป็นเงิน 207,120 บาท

งบดําเนินงาน รวม 28,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แยกเป็น
 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานจ้าง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นอันเป็นรายจายขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดให้เบิก
จายได้

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอมรมและสัมมนาตาง ๆ
 สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ ที่
กําหนดให้เบิกจายได้

วันที่พิมพ : 30/8/2565  11:57:07 หน้า : 68/68

163 / 201



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

204,387

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,589,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,253,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 311,561

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

777,620

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

67,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

5,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนท้อง
ถิ่น(สปสช.)

78,000

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

204,387

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,589,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,253,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 311,561

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

777,620

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

67,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

5,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนท้อง
ถิ่น(สปสช.)

78,000
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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)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,960,860 199,200 3,114,720 422,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,364,520 162,960 1,628,280 172,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

59,160 2,100

เงินวิทยฐานะ 210,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

962,640 9,660,060

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

21,300 105,300

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 448,080 207,120 3,983,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

42,840 104,100

เงินวิทยฐานะ 210,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 4/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

470,000 55,000 135,000 120,000 45,000

คาเชาบ้าน 80,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

10,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 10,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 120,000 20,000

โครงการสํารวจความพึง
พอใจตอการให้บริการ
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลสะพุง

30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

170,000 10,000 50,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 5/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

80,000 18,000 923,000

คาเชาบ้าน 20,000 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

10,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

15,000 95,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 160,000

โครงการสํารวจความพึง
พอใจตอการให้บริการ
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลสะพุง

30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 5,000 265,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 130,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

150,000 10,000 50,000 10,000

โครงการการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 - 2570 เพิ่ม
เติม,เปลี่ยนแปลง

10,000

โครงการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-
LAAS)

10,000

โครงการจัดหนวย
บริการเคลื่อนที่เพื่อจัด
เก็บภาษีและประชา
สัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น

10,000

โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

30,000

โครงการฝึก
อบรม/สัมมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.สะ
พุง

200,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 7/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 130,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

20,000 5,000 245,000

โครงการการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 - 2570 เพิ่ม
เติม,เปลี่ยนแปลง

10,000

โครงการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-
LAAS)

10,000

โครงการจัดหนวย
บริการเคลื่อนที่เพื่อจัด
เก็บภาษีและประชา
สัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น

10,000

โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

30,000

โครงการฝึก
อบรม/สัมมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.สะ
พุง

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 40,000 10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล (จุดบริการ
ประชาชน)

20,000

โครงการจัดซื้อหนังสือ
สําหรับที่อานหนังสือ
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น(ท้องถิ่นรักการ
อาน)

20,000

โครงการป้องกัน/การ
ฝึกซ้อม กรณีเด็กจมน้ํา

5,000

โครงการป้องกัน/การ
ฝึกซ้อม กรณีเด็กติดใน
รถยนต์

5,000

โครงการป้องกัน/การ
ฝึกซ้อม กรณีเด็กถูก
ไฟฟ้าช็อต

5,000

โครงการป้องกันและลด
ความเสี่ยงตอการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด – 19) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 3 แหง

15,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 9/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 130,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล (จุดบริการ
ประชาชน)

20,000

โครงการจัดซื้อหนังสือ
สําหรับที่อานหนังสือ
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น(ท้องถิ่นรักการ
อาน)

20,000

โครงการป้องกัน/การ
ฝึกซ้อม กรณีเด็กจมน้ํา

5,000

โครงการป้องกัน/การ
ฝึกซ้อม กรณีเด็กติดใน
รถยนต์

5,000

โครงการป้องกัน/การ
ฝึกซ้อม กรณีเด็กถูก
ไฟฟ้าช็อต

5,000

โครงการป้องกันและลด
ความเสี่ยงตอการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด – 19) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 3 แหง

15,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 10/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมงาน
แสดงนิทรรศการ
วิชาการและการเตรียมสู
การศึกษาขั้นพื้นฐานวัย
อนุบาลของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการสงเสริม
มาตรการป้องกันโรคมือ 
เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 3 แหง

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาการจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว))

170,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

43,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือเรียน)

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมงาน
แสดงนิทรรศการ
วิชาการและการเตรียมสู
การศึกษาขั้นพื้นฐานวัย
อนุบาลของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการสงเสริม
มาตรการป้องกันโรคมือ 
เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 3 แหง

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาการจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว))

170,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

43,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือเรียน)

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

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอุปกรณ์การ
เรียน)

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (สนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

514,500

โครงการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดในการ
ประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายนอกของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารสวน
ตําบลสะพุง

10,000

โครงการอบรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลสะพุง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอุปกรณ์การ
เรียน)

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (สนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

514,500

โครงการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดในการ
ประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายนอกของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารสวน
ตําบลสะพุง

10,000

โครงการอบรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลสะพุง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อนสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการป้องกันและลด
ความเสี่ยงตอการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด -19)

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อนสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการป้องกันและลด
ความเสี่ยงตอการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด -19)

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

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ

15,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ (อบต.สะพุง)

40,000

โครงการสงเสริมผู้สูง
อายุและสถาบัน ครอบ
ครัวตําบลสะพุง 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2566

20,000

โครงการสงเสริมอบรม
ป้องกันท้องไมพร้อม

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ

15,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ (อบต.สะพุง)

40,000

โครงการสงเสริมผู้สูง
อายุและสถาบัน ครอบ
ครัวตําบลสะพุง 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2566

20,000

โครงการสงเสริมอบรม
ป้องกันท้องไมพร้อม

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

โครงการอบรมสตรีและ
พัฒนา เครือขายการจัด
สวัสดิการสังคม ผู้สูง
อายุ

20,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการ คัดแยก
ขยะ (สํานักปลัด ฯ)

20,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนรุนใหมหางไกล
ยาเสพติด ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 
(สํานักปลัด ฯ)

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านอาชีพให้
กับประชาชนทั่วไป  
(สํานักปลัด ฯ)

30,000

โครงการเเขงขันกีฬาสะ
พุงสัมพันธ์ รวมกันต้าน
ยาเสพติด

โครงการเข้ารวม
กิจกรรมจัดงานเทศกาล
ข้าวโพดหวาน ทุเรียน
ภูเขาไฟและของดีศรี
รัตนะ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสตรีและ
พัฒนา เครือขายการจัด
สวัสดิการสังคม ผู้สูง
อายุ

20,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการ คัดแยก
ขยะ (สํานักปลัด ฯ)

20,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนรุนใหมหางไกล
ยาเสพติด ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 
(สํานักปลัด ฯ)

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านอาชีพให้
กับประชาชนทั่วไป  
(สํานักปลัด ฯ)

30,000

โครงการเเขงขันกีฬาสะ
พุงสัมพันธ์ รวมกันต้าน
ยาเสพติด

150,000 150,000

โครงการเข้ารวม
กิจกรรมจัดงานเทศกาล
ข้าวโพดหวาน ทุเรียน
ภูเขาไฟและของดีศรี
รัตนะ

80,000 80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนา (ทําบุญตัก
บาตรเนื่องในวันขึ้นป
ใหม)

โครงการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนา (ประเพณี
บุญบั้งไฟ)

โครงการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนา (ประเพณี
หลอเทียนวันเข้า
พรรษา)

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 120,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 983,012

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุกอสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 120,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนา (ทําบุญตัก
บาตรเนื่องในวันขึ้นป
ใหม)

30,000 30,000

โครงการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนา (ประเพณี
บุญบั้งไฟ)

250,000 250,000

โครงการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนา (ประเพณี
หลอเทียนวันเข้า
พรรษา)

80,000 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,003,012

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุกอสร้าง 80,000 80,000

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000 35,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (รวมราคาติด
ตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
12,000 บีทียู

18,500

โต๊ะทํางาน 4,000 4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

10,000

เก้าอี้ทํางาน (พนักงาน
ครูองค์การบริหารสวน
ตําบล)

7,500

โต๊ะทํางาน (พนักงานครู
องค์การบริหารสวน
ตําบล)

12,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 23/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

55,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (รวมราคาติด
ตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
12,000 บีทียู

18,500

โต๊ะทํางาน 8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

10,000

เก้าอี้ทํางาน (พนักงาน
ครูองค์การบริหารสวน
ตําบล)

7,500

โต๊ะทํางาน (พนักงานครู
องค์การบริหารสวน
ตําบล)

12,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 24/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดโต๊ะกิจกรรม(พสาสติ
ก)

60,500

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2  (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. จากนายบุญเติม 
ศรีโวหะ - หนองอะลํา 
ม. 12

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนาย
จําเริญ  กิ่งทวยหาษ - 
บ้านนายทองอินทร์  
ราชภักดี  ม. 14

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนาย
สมควร  ใสทา - ศาลปู่
ตา บ้านปละ ม. 4

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 25/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดโต๊ะกิจกรรม(พสาสติ
ก)

60,500

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2  (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. จากนายบุญเติม 
ศรีโวหะ - หนองอะลํา 
ม. 12

98,000 98,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนาย
จําเริญ  กิ่งทวยหาษ - 
บ้านนายทองอินทร์  
ราชภักดี  ม. 14

198,000 198,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนาย
สมควร  ใสทา - ศาลปู่
ตา บ้านปละ ม. 4

198,000 198,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 26/38
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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 
คสล. จากบ้านนายสม
สะอาด ศรีสําโรง - บ้าน
นายบรรจง  บุญรักษา 
ม. 6

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. จากบ้านอานวย ม
. 5 - เขต รอยตอ ต. ศรี
แก้ว

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. จากพื้นที่การ
เกษตรนาย ทองใส  เดช
แพง - หนองแต้ ม. 3

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. จากหน้าวัดบ้าน
ทุงระวี ม. 12 - บ้าน
นางบัวจันทร์  ทรงกรด

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ถนนทางหลวง
ท้องถิ่น สาย ศก.ถ. 166 
- 17 บ้านทุงสวาง ม. 3 
- บ้านปละ ม. 4

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 27/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายสม
สะอาด ศรีสําโรง - บ้าน
นายบรรจง  บุญรักษา 
ม. 6

198,000 198,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. จากบ้านอานวย ม
. 5 - เขต รอยตอ ต. ศรี
แก้ว

279,000 279,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. จากพื้นที่การ
เกษตรนาย ทองใส  เดช
แพง - หนองแต้ ม. 3

198,000 198,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. จากหน้าวัดบ้าน
ทุงระวี ม. 12 - บ้าน
นางบัวจันทร์  ทรงกรด

304,000 304,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ถนนทางหลวง
ท้องถิ่น สาย ศก.ถ. 166 
- 17 บ้านทุงสวาง ม. 3 
- บ้านปละ ม. 4

153,000 153,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 28/38
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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 
คสล. นายประชา สุข
ศรินท์ ม. 8 - บ้านสะพุง
น้อย (เขตรอยตอ ต. ศรี
แก้ว)

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. วัดไผงาม - คุ้มแส
ตง  ม. 10

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.จากพื้นที่การ
เกษตร นายสุกรี  ศรีสะ
อาด ม. 11 - สามแยก
ไปบ้าน อานวย  ม. 5

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการซอมสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายไฉน  
พลปลัด - คลองระวี  ม. 
1

โครงการซอมสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายสม
หมาย กันบัวบุตร - บ้าน
นายแกน คําพรม ม.13

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 29/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. นายประชา สุข
ศรินท์ ม. 8 - บ้านสะพุง
น้อย (เขตรอยตอ ต. ศรี
แก้ว)

466,000 466,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. วัดไผงาม - คุ้มแส
ตง  ม. 10

273,000 273,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.จากพื้นที่การ
เกษตร นายสุกรี  ศรีสะ
อาด ม. 11 - สามแยก
ไปบ้าน อานวย  ม. 5

195,000 195,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการซอมสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายไฉน  
พลปลัด - คลองระวี  ม. 
1

200,000 200,000

โครงการซอมสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายสม
หมาย กันบัวบุตร - บ้าน
นายแกน คําพรม ม.13

171,000 171,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 30/38

193 / 201



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายสํา
เรียง คําหอม - บ้านนาย
จันทร์ ระหงษ์ ม.9

โครงการซอมสร้างถนน 
คสล. สายบ้านหนองอะ
เลา ม. 7 - บ้านจอก ม. 
2

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังให้เป็นถนนหิน
คลุกสาย จากบ้านนาย
บุญทอง  ศรีโวหะ  - 
คลองสงน้ําอีสานเขียว 
ม. 8

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังให้เป็นเป็นถนนหิน
คลุก จากศาลา
ประชาคม - พื้นที่การ
เกษตร นายแสวง  กิ่ง
จันมล  ม. 13

โครงการลงหินคลุกถนน
สายเลียบคลองสงน้ําระ
วี จากสะพาน - พื้นที่
การเกษตรนางนภา  กัน
หา  ม. 11

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 31/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายสํา
เรียง คําหอม - บ้านนาย
จันทร์ ระหงษ์ ม.9

200,000 200,000

โครงการซอมสร้างถนน 
คสล. สายบ้านหนองอะ
เลา ม. 7 - บ้านจอก ม. 
2

200,000 200,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังให้เป็นถนนหิน
คลุกสาย จากบ้านนาย
บุญทอง  ศรีโวหะ  - 
คลองสงน้ําอีสานเขียว 
ม. 8

64,000 64,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังให้เป็นเป็นถนนหิน
คลุก จากศาลา
ประชาคม - พื้นที่การ
เกษตร นายแสวง  กิ่ง
จันมล  ม. 13

95,000 95,000

โครงการลงหินคลุกถนน
สายเลียบคลองสงน้ําระ
วี จากสะพาน - พื้นที่
การเกษตรนางนภา  กัน
หา  ม. 11

210,000 210,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 32/38
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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

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (คา K) (คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอศรีรัตนะ

40,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุโครงการเพื่อขอ
รับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกัน 
เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จังหวัด
ศรีสะเกษ

5,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 33/38
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (คา K) (คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอศรีรัตนะ

40,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุโครงการเพื่อขอ
รับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกัน 
เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จังหวัด
ศรีสะเกษ

5,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 34/38

197 / 201



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
เทศกาลข้าวโพดหวาน 
ทุเรียนภูเขาไฟและของ
ดีศรีรัตนะ (กองการ
ศึกษา ฯ)

70,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
เพื่อปกป้องและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประเพณีวัฒนธรรมและ
วันสําคัญของทาง
ราชการ

33,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

50,000

สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) กรณี
สถานศึกษาสังกัดหนวย
งานอื่น

1,734,600

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
เทศกาลข้าวโพดหวาน 
ทุเรียนภูเขาไฟและของ
ดีศรีรัตนะ (กองการ
ศึกษา ฯ)

70,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
เพื่อปกป้องและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประเพณีวัฒนธรรมและ
วันสําคัญของทาง
ราชการ

33,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

50,000

สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) กรณี
สถานศึกษาสังกัดหนวย
งานอื่น

1,734,600

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุนหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามเเนวทาง
โครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข

280,000

รวม 10,330,568 11,019,760 467,160 9,201,212 570,000 775,320 20,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  11:57:31 หน้า : 37/38

200 / 201



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุนหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามเเนวทาง
โครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข

280,000

รวม 590,000 5,631,860 235,120 38,881,000
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