


องคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ
เขต/อําเภอ เทพารักษ    จังหวัดนครราชสีมา

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

99 หมู 14  ซอย-  ถนนโกรกสมอ-สํานักตะครอ  แขวง/ตําบล สํานักตะครอ
  เขต/อําเภอ เทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา  30210

พื้นที่ 69.59 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,222 คน
ชาย 3,558 คน

หญิง 3,664 คน

ขอมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลสํานักตะครอ
อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 26,279,743.71 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 51,573,838.26 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,441,097.79 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 7,630.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 39,921,201.39 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 178,707.86 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 358,211.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 225,347.95 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 37,144.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 16,148.48 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,394,694.20 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,710,947.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 26,541.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 33,048,922.54 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 11,277,945.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,169,044.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,516,133.54 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,814,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,271,800.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 26,541.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 7,661,179.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,571,300.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ
อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 178,707.86 430,000.00 250,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

358,211.90 332,000.00 350,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 225,347.95 183,000.00 150,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

37,144.00 10,000.00 10,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 16,148.48 9,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 815,560.19 964,000.00 770,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,394,694.20 17,036,000.00 17,230,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,394,694.20 17,036,000.00 17,230,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,710,947.00 22,600,000.00 22,600,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,710,947.00 22,600,000.00 22,600,000.00

รวม 39,921,201.39 40,600,000.00 40,600,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ
อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,277,945.00 13,442,400.00 13,004,000.00

งบบุคลากร 11,169,044.00 12,780,352.00 13,408,520.00

งบดําเนินงาน 4,516,133.54 7,250,548.00 7,261,880.00

งบลงทุน 3,814,000.00 4,705,700.00 4,400,100.00

งบเงินอุดหนุน 2,271,800.00 2,421,000.00 2,525,500.00

รวมจายจากงบประมาณ 33,048,922.54 40,600,000.00 40,600,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลสํานักตะคร้อ
อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลสํานักตะคร้อ
อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,550,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 602,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,251,300

แผนงานสาธารณสุข 546,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 349,440

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 305,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 475,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,432,000

แผนงานการเกษตร 85,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,004,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,600,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ
อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,004,000 13,004,000
    งบกลาง 13,004,000 13,004,000

หนา : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,675,580 382,740 1,859,000 238,560 9,155,880
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,521,520 0 0 0 3,521,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,154,060 382,740 1,859,000 238,560 5,634,360

งบดําเนินงาน 2,914,880 0 336,700 0 3,251,580
    คาตอบแทน 815,600 0 181,700 0 997,300

    คาใชสอย 1,397,280 0 80,000 0 1,477,280

    คาวัสดุ 362,000 0 75,000 0 437,000

    คาสาธารณูปโภค 340,000 0 0 0 340,000

งบลงทุน 85,100 0 15,000 0 100,100
    คาครุภัณฑ 85,100 0 15,000 0 100,100

งบเงินอุดหนุน 42,500 0 0 0 42,500
    เงินอุดหนุน 42,500 0 0 0 42,500

รวม 9,718,060 382,740 2,210,700 238,560 12,550,060

หนา : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 517,200 517,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 517,200 517,200

งบดําเนินงาน 85,000 85,000
    คาใชสอย 85,000 85,000

รวม 602,200 602,200

หนา : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 2,041,000 0 0 2,041,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,041,000 0 0 2,041,000

งบดําเนินงาน 475,000 1,522,300 50,000 2,047,300
    คาตอบแทน 181,000 0 0 181,000

    คาใชสอย 184,000 405,500 50,000 639,500

    คาวัสดุ 60,000 1,116,800 0 1,176,800

    คาสาธารณูปโภค 50,000 0 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,163,000 0 2,163,000
    เงินอุดหนุน 0 2,163,000 0 2,163,000

รวม 2,516,000 3,685,300 50,000 6,251,300

หนา : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 226,000 226,000
    คาใชสอย 226,000 226,000

งบเงินอุดหนุน 320,000 320,000
    เงินอุดหนุน 320,000 320,000

รวม 546,000 546,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 349,440 349,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 349,440 349,440

รวม 349,440 349,440

หนา : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 305,000 305,000
    คาใชสอย 305,000 305,000

รวม 305,000 305,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 245,000 230,000 475,000
    คาใชสอย 245,000 230,000 475,000

รวม 245,000 230,000 475,000

หนา : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,345,000 0 1,345,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,345,000 0 1,345,000

งบดําเนินงาน 787,000 0 787,000
    คาตอบแทน 227,000 0 227,000

    คาใชสอย 170,000 0 170,000

    คาวัสดุ 240,000 0 240,000

    คาสาธารณูปโภค 150,000 0 150,000

งบลงทุน 0 4,300,000 4,300,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 4,300,000 4,300,000

รวม 2,132,000 4,300,000 6,432,000

หนา : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 45,000 85,000
    คาใชสอย 40,000 45,000 85,000

รวม 40,000 45,000 85,000

หนา : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,550,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 602,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,251,300

แผนงานสาธารณสุข 546,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 349,440

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 305,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 475,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,432,000

แผนงานการเกษตร 85,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,004,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,600,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติ มาตรา  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ...............................................

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,600,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลสํานักตะคร้อ
อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ
อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 340,046.07 3,161.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 128,086.28 913.29 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 22,705.57 300,000.00 -66.67 % 100,000.00
     ภาษีป้าย 109,345.00 151,928.00 130,000.00 15.38 % 150,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 577,477.35 178,707.86 430,000.00 250,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 3,559.90 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 183,820.00 145,140.00 173,000.00 4.05 % 180,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,883.00 2,411.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 990.00 650.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 750.00 7,150.00 2,000.00 75.00 % 3,500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 14,978.00 22,200.00 20,000.00 25.00 % 25,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 23,908.00 50,641.00 20,000.00 22.50 % 24,500.00
     คาปรับอื่น ๆ 8,725.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

118,500.00 88,800.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,400.00 1,660.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 3,000.00 32,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 361,954.00 358,211.90 332,000.00 350,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 3,500.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ดอกเบี้ย 195,851.95 225,347.95 180,000.00 -18.33 % 147,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 199,351.95 225,347.95 183,000.00 150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 58,975.00 37,144.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 58,975.00 37,144.00 10,000.00 10,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 3,000.00 33.33 % 4,000.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 885.48 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 2,500.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาขายแบบพิมพและคํารอง 490.00 1,720.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 2,110.00 670.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,600.00 10,373.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,200.00 16,148.48 9,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 628,559.40 630,964.27 500,000.00 20.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,430,678.12 8,761,541.43 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,092,010.26 3,106,487.91 3,000,000.00 3.13 % 3,094,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 141,449.85 179,805.46 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,219,378.18 5,423,919.18 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 4,006.00 5,025.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00
     คาภาคหลวงแร 114,586.40 85,498.23 48,000.00 0.00 % 48,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 54,814.84 48,149.72 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

190,481.00 152,793.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 510.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,875,964.05 18,394,694.20 17,036,000.00 17,230,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 19,630,218.00 20,710,947.00 22,600,000.00 0.00 % 22,600,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,630,218.00 20,710,947.00 22,600,000.00 22,600,000.00
รวมทุกหมวด 40,708,140.35 39,921,201.39 40,600,000.00 40,600,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ

อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,600,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 250,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 100,000 บาท

ตั้งรับต่ํากวาปที่แลวจํานวน 200,000 บาท 

ภาษีป้าย จํานวน 150,000 บาท

สูงกวาปที่แลวจํานวน 20,000 บาท  คาดวาจะสามารถดําเนิน
การจัดเก็บไดตามเป้าหมาย

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 350,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

เทากับปที่แลว     คาดวาจะไดรับการโอนจัดสรรเทาเดิม

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 180,000 บาท

สูงวาปที่แลวจํานวน 7,000 บาท  คาดวาจะดําเนินการจัดเก็บได
ตามเป้าหมาย

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท

เทากับปที่แลว  คาดวาจะสามารถดําเนินการจัดเก็บไดตามเป้า
หมาย

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

เทากับปที่แลว     คาดวาจะสามารถดําเนินการจัดเก็บไดตามเป้า
หมาย

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

เทากับปที่แลว  คาดวาจะสามารถดําเนินการจัดเก็บไดตามเป้า
หมาย
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,500 บาท

- คาธรรมเนียมขุดดินถมดิน                      จํานวน  500
.-   บาท
            เทากับปที่แลว  คาดวาจะสามารถดําเนินการจัดเก็บได
ตามเป้าหมาย
- คาธรรมเนียมขอใชน้ําประปา           จํานวน......1,000.-...บาท
    เทากับปที่แลว  คาดวาจะสามารถดําเนินการจัดเก็บไดตาม
เป้าหมาย
-  คาธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลใชน้ํา
บาดาล  จํานวน..  .2,000.-. บาท
           เทากับปที่แลว  คาดวาจะสามารถดําเนินการจัดเก็บได
ตามเป้าหมาย

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 25,000 บาท

สูงกวากับปที่แลวจํานวน 5,000 บาท  คาดวาจะสามารถดําเนิน
การจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น  

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 24,500 บาท

สูงกวากับปที่แลวจํานวน 4,500 บาท  คาดวาจะสามารถดําเนิน
การจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น  

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 100,000 บาท

เทากับปที่แลว  คาดวาจะสามารถดําเนินการจัดเก็บไดตามเป้า
หมาย

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 4,000 บาท

เทากับปที่แลว  คาดวาจะสามารถดําเนินการจัดเก็บไดตามเป้า
หมาย

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

เทากับปที่แลว  คาดวาจะสามารถดําเนินการจัดเก็บไดตามเป้า
หมาย

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

เทากับปที่แลว  คาดวาจะสามารถดําเนินการจัดเก็บไดตามเป้า
หมาย
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 3,000 บาท

เทากับปที่แลว   คาดวาจะสามารถดําเนินการจัดเก็บไดตามเป้า
หมาย

ดอกเบี้ย จํานวน 147,000 บาท

ต่ํากวาปที่แลวจํานวน 33,000 บาท  คาดวาจะไดรับการโอน
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 10,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 10,000 บาท

เทากับปที่แลว   คาดวาจะสามารถดําเนินการจัดเก็บไดตามเป้า
หมาย

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 4,000 บาท

สูงกวาปที่แลว จํานวน 1,000 บาท คาดวาจะสามารถดําเนินการ
จัดเก็บไดเพิ่มตามเป้าหมาย

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 1,000 บาท

เทากับปที่แลว   คาดวาจะสามารถดําเนินการจัดเก็บไดตามเป้า
หมาย

คาขายแบบพิมพและคํารอง จํานวน 1,000 บาท

เทากับปที่แลว    คาดวาจะสามารถดําเนินการจัดเก็บไดตามเป้า
หมาย

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

เทากับปที่แลว    คาดวาจะสามารถดําเนินการจัดเก็บไดตามเป้า
หมาย

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

เทากับปที่แลว    คาดวาจะสามารถดําเนินการจัดเก็บไดตามเป้า
หมาย
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,230,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 600,000 บาท

สูงกวาปที่แลว จํานวน 100,000 บาท  คาดวาจะไดรับการโอน
จัดสรรเพิ่มขึ้น

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

เทากับปที่แลว   คาดวาจะไดรับการโอนจัดสรรเทาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,094,000 บาท

สูงกวาปที่แลวจํานวน 94,000 บาท   คาดวาจะไดรับการโอนจัด
สรรเพิ่มขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

เทากับปที่แลว   คาดวาจะไดรับการโอนจัดสรรเทาเดิม

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท

เทากับปที่แลว   คาดวาจะไดรับการโอนจัดสรรเทาเดิม

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 8,000 บาท

เทากับปที่แลว   คาดวาจะไดรับการโอนจัดสรรเทาเดิม

คาภาคหลวงแร จํานวน 48,000 บาท

เทากับปที่แลว   คาดวาจะไดรับการโอนจัดสรรเทาเดิม

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

เทากับปที่แลว   คาดวาจะไดรับการโอนจัดสรรเทาเดิม

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 200,000 บาท

เทากับปที่แลว   คาดวาจะไดรับการโอนจัดสรรเทาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,600,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 22,600,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 127,191 120,828 146,000 0 % 146,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,205 0 0 0 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,783,000 8,324,900 10,179,810 -5.5 % 9,620,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,076,800 2,169,600 2,455,200 1.82 % 2,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

เงินสํารองจาย 364,304 306,814 520,000 -61.54 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 360,000

รายจายตามข้อผูกพัน 150,000 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลสํานักตะคร้อ
อําเภอเทพารักษ์    จังหวัดนครราชสีมา
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เงินสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การ
บริหารสวนตําบลสํานักตะคร้อ

0 150,000 150,000 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสําหรับ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารสวนตําบล
สํานักตะคร้อ

0 6,694 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

168,090 181,109 360,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 10,691,590 11,277,945 13,839,010 13,004,000
รวมงบกลาง 10,691,590 11,277,945 13,839,010 13,004,000
รวมงบกลาง 10,691,590 11,277,945 13,839,010 13,004,000

รวมแผนงานงบกลาง 10,691,590 11,277,945 13,839,010 13,004,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

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

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

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

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,923,200 2,923,200 2,923,200 -2.96 % 2,836,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,607,920 3,607,920 3,607,920 3,521,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,174,820 3,359,595 2,512,700 -33.48 % 1,671,480

เงินประจําตําแหนง 252,000 294,000 252,000 0 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,116,618 1,471,413 1,264,760 -9.6 % 1,143,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 124,214 131,067 110,220 -20.79 % 87,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,667,652 5,256,075 4,139,680 3,154,060
รวมงบบุคลากร 7,275,572 8,863,995 7,747,600 6,675,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

253,841 21,300 427,400 83.34 % 783,600

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 27,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 24,500 18,171.75 27,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 278,341 39,471.75 459,400 815,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 127,386 73,600 0 0 % 0

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 100,000 -20 % 80,000

2) คาจ้างเหมาบริการจัดทําปายตาง ๆ 0 0 10,000 -100 % 0

3) คาจ้างเหมาบริการ  0 0 50,000 -100 % 0

4) คาจ้างเหมาบริการขับรถบรรทุกขยะ 0 0 18,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาเครื่องจักรในการเกรด ปรับแตง 
ฝังกลบบอขยะ คาจ้างชั่งปริมาณขยะ คา
บริการขุดลอกทอระบายน้ําภายในตําบล
สํานักตะคร้อและอื่นๆ ที่จําเป็น

0 0 0 100 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการ  0 26,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการจัดทําปายตาง ๆ 0 14,690 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการจัดทําปายตาง ๆ 0 0 0 100 % 10,000
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คาจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี  โดยให้ทําการสํารวจปีละ  2 
ครั้ง

0 0 0 100 % 13,200

จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการให้บริการขององค์การ
บริหารสวนตําบลสํานักตะคร้อ

0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 42,875 39,000 90,000 -13.8 % 77,580

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

    โครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริม
สร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ    
    เจ้าหน้าที่องค์การบริหารสวนตําบลและ
ผู้นําชุมชน ตําบลสํานักตะคร้อ 

0 424,480 0 0 % 0

 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสํานัก
งาน  อบต.สํานักตะคร้อ                 

0 19,995 0 0 % 0
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"1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่งแวดล้อม" 
องค์การบริหารสวนตําบลสํานักตะคร้อ 
อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

113,000 0 0 0 % 0

คาจ้างนักเรียนระหวางปิดภาคเรียน 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 48,690 17,522 55,000 0 % 55,000

คาใช้จายในโครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
และวันสําคัญของชาติ   

0 5,770 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 150,767 27,300 62,658 0.55 % 63,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

4,500 1,000 0 0 % 0

คาพานพุม พานประดับ กรวยดอกไม้ พวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา คาของขวัญ ของที่ระลึก คาโล ใบ
ประกาศ รวมถึงคาใช้จายตางๆ ที่สามารถ
เบิกได้ในประเภทนี้ตามกฎหมายกําหนด

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 0 450 3,500 0 % 3,500

โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวัน
สําคัญของชาติ

0 0 25,000 0 % 25,000

โครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯในกรณีตําแหนงวางหรือเลือก
ตั้งใหม

0 0 300,000 -16.67 % 250,000

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน/ตําบล 0 0 5,000 0 % 5,000
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โครงการจ้างนักเรียนระหวางปิดภาคเรียน 18,400 0 0 0 % 0

โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสํานัก
งาน  อบต.สํานักตะคร้อ

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรม อปพร. (จัดตั้งใหม) 338,067 0 0 0 % 0

โครงการเลือกตั้ง  4,930 0 0 0 % 0

โครงการสร้างสรรค์งานประติมากรรม
ประจําท้องถิ่น

0 0 55,000 0 % 55,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากรท้องถิ่น 

12,689 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้
บริหารสมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและ
พนักงาน

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ   
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารสวนตําบลและผู้นํา
ชุมชน ตําบลสํานักตะคร้อ

0 0 450,000 0 % 450,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารสวนตําบล และผู้
นําชุมชน ตําบลสํานักตะคร้อ 

450,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ทํางานของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบลสํานักตะคร้อ

0 0 0 100 % 15,000
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โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ทํางานของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบลสํานักตะคร้อ 
ประจําปี 2562 

8,577 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ทํางานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ 
บุคลากรท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารสวนตําบลสํานักตะคร้อ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากรท้องถิ่น  และพนักงาน
จ้าง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากรท้องถิ่น องค์การบริหาร
สวนตําบลสํานักตะคร้อ ประจําปี 2562  

8,763 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากรท้องถิ่นและพนักงาน
จ้าง  

0 10,375 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 191,786.21 147,942 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,520,430.21 808,124 1,464,158 1,397,280
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,615 46,697 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 992 1,320 15,000 -100 % 0
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วัสดุงานบ้านงานครัว 2,955 7,743 5,000 0 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 66,079 18,301 80,000 0 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 227,650 231,400 182,000 -17.58 % 150,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 2,000 2,160 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,830 16,577 45,000 -33.33 % 30,000

วัสดุอื่น 9,730 5,190 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 382,851 329,388 424,000 362,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 314,932.51 352,246.01 350,000 -34.29 % 230,000

คาบริการโทรศัพท์ 11,658.72 10,620.82 20,000 0 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,961 2,142.04 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 77,938.8 77,896 80,000 0 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 407,491.03 442,904.87 460,000 340,000
รวมงบดําเนินงาน 2,589,113.24 1,619,888.62 2,807,558 2,914,880
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู 0 39,500 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

46,900 0 0 0 % 0

ซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 100 % 46,100

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล
10  พร้อมติดตั้ง  

0 99,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

  1)กล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล              
                                            

0 0 19,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1) ตู้เย็น                                           
                                         

0 0 6,500 -100 % 0

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 9,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 
ราคา 17,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง

0 32,000 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน ราคา 16,000 บาท จํานวน 1 
เครื่อง

0 15,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 
2,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง

0 5,000 0 0 % 0

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 34,000

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

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  

0 1,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,900 201,800 25,800 85,100
รวมงบลงทุน 46,900 201,800 25,800 85,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) โครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 13 
ตุลาคม 2563 

0 0 5,000 -100 % 0
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1) โครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 13 
ตุลาคม 2564 จํานวน 5,000 บาท

0 0 0 100 % 5,000

2) โครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสาว
รีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว 
รัชกาลที่ 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 

0 0 5,000 -100 % 0

2) โครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสาว
รีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว 
รัชกาลที่ 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วันที่ 23 ตุลาคม 2564 จํานวน 2,500 บาท

0 0 0 100 % 2,500

3) โครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิภพ
ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 5  
ธันวาคม 2563 

0 0 5,000 -100 % 0
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3) โครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิภพ
ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 5  
ธันวาคม 2564 จํานวน 5,000 บาท

0 0 0 100 % 5,000

4) โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 3  มิถุนายน 
2564 

0 0 10,000 -100 % 0

4) โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 3  มิถุนายน 
2565 จํานวน 10,000 บาท

0 0 0 100 % 10,000

5) โครงการจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระชน
พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 
28  กรกฎาคม 2564 

0 0 10,000 -100 % 0

5) โครงการจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระชน
พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 
28  กรกฎาคม 2565 จํานวน 10,000 บาท

0 0 0 100 % 10,000
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6) โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชน
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา
ชะนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 12  
สิงหาคม  2564 

0 0 10,000 -100 % 0

6) โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชน
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา
ชะนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 12  
สิงหาคม  2565 จํานวน 10,000 บาท

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถพระบาทราชชนนีพันปีหลวง  
ประจําปีงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.๒๕๖๓ วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการถวายบังคมพระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าอยูหัว 
รัชกาลที่ ๕ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

0 10,000 0 0 % 0
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อุดหนุนโครงการเทิดทูนพระเกียตริคุณ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  วันที่ ๑๓ 
ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 
ประจําปีงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.๒๕๖๓ วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

0 10,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 40,000 45,000 42,500
รวมงบเงินอุดหนุน 0 40,000 45,000 42,500

รวมงานบริหารทั่วไป 9,911,585.24 10,725,683.62 10,625,958 9,718,060
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 382,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 382,740
รวมงบบุคลากร 0 0 0 382,740

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 382,740
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 989,111.75 0 1,257,300 17.55 % 1,478,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 291,240 0 315,240 6.01 % 334,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 27,600 0 9,780 -50.92 % 4,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,349,951.75 0 1,624,320 1,859,000
รวมงบบุคลากร 1,349,951.75 0 1,624,320 1,859,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 134,600 11.96 % 150,700

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,850 6,400 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,850 6,400 155,600 181,700
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 45,000 -11.11 % 40,000

(2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 40,000 -25 % 30,000

คาใช้จายโครงการสํารวจและปรับปรุง
แผนที่ภาษี

100,000 0 100,000 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการออกบริการการจัด
เก็บภาษีเคลื่อนที่

0 0 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ    0 2,571 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 67,300 18,100 0 0 % 0

โครงการสํารวจและปรับปรุงแผนที่ 0 100,000 0 0 % 0

โครงการออกบริการการจัดเก็บภาษีเคลื่อน
ที่     

0 2,500 0 0 % 0

ประเภทคาใช้จายตามโครงการออกบริการ
การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

2,500 0 0 0 % 0

ประเภทคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 35,006 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,760 2,500 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 206,566 125,671 195,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,378.9 38,723 45,000 0 % 45,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,661 23,308 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 59,039.9 62,031 75,000 75,000
รวมงบดําเนินงาน 274,455.9 194,102 425,600 336,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 15,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 15,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,624,407.65 194,102 2,049,920 2,210,700
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 238,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 238,560
รวมงบบุคลากร 0 0 0 238,560

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 238,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,535,992.89 10,919,785.62 12,675,878 12,550,060
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 1) โครงการรณรงค์เพื่อปองกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

0 0 30,000 -100 % 0

2) โครงการดานชุมชน 0 0 5,000 -100 % 0

3) โครงการอบรมปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์เพื่อปองกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน                        
   

0 3,830 0 0 % 0

โครงการอบรมปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

0 8,832 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 12,662 45,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 12,662 45,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 12,662 45,000 0

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:02 หน้า : 19/54



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

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 357,780

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 156,720

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 2,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 517,200
รวมงบบุคลากร 0 0 0 517,200

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการจัดอบรมการปองกันไฟป่าและ
ระบบดับเพลิง  

0 17,920 0 0 % 0

1) โครงการจัดอบรมการปองกันไฟป่าและ
ระบบดับเพลิง  

0 0 20,000 -100 % 0

2) โครงการฝึกซ้อมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดอบรมการปองกันไฟป่าและ
ระบบดับเพลิง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการดานชุมชน 0 0 0 100 % 5,000
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โครงการฝึกซ้อมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์เพื่อปองกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 17,920 40,000 85,000
รวมงบดําเนินงาน 0 17,920 40,000 85,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1) ซื้อรถบรรทุกน้ํา 0 0 2,500,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,500,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 2,500,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 17,920 2,540,000 602,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 30,582 2,585,000 602,200
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 752,040 887,549 1,296,540 -0.1 % 1,295,200

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 24,000 75 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 451,560 456,720 468,000 24.1 % 580,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 60,000 60,000 35 % 81,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,305,600 1,446,269 1,890,540 2,041,000
รวมงบบุคลากร 1,305,600 1,446,269 1,890,540 2,041,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 170,000 -5.88 % 160,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,900 1,650 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,900 1,650 186,000 181,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 84,441 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการจัดทําปายตาง ๆ 0 2,892 5,000 0 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการดูแลทําความสะอาดของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลสํานักตะคร้อ

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,578 5,210 30,000 0 % 30,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 7,800 11,650 40,000 -12.5 % 35,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,110 12,920 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 98,929 116,672 189,000 184,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,693 27,085 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 3,040 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,845 14,120 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 37,538 44,245 60,000 60,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 40,001.85 49,114.84 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 40,001.85 49,114.84 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 185,368.85 211,681.84 485,000 475,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับ
สนุนงบประมาณในการจัดงานรัฐพิธี 30,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,520,968.85 1,657,950.84 2,375,540 2,516,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 6)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน)

0 0 249,900 -100 % 0
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1)โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 20,000

1)โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 30,000 -100 % 0

2)โครงการผลิตสื่อด้วยมือ ของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 5,000

2)โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการเด็ก
ปฐมวัย(ปลูกผักปลอดสารพิษ)

0 0 2,000 -100 % 0

3)โครงการเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน (นวด
แผนไทย)

0 0 3,000 -100 % 0

3)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน)

0 0 0 100 % 257,250

4) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(สนับสนุนคาสื่อการเรียนการ
สอน)

0 0 0 100 % 85,000

4)โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  การ
ศึกษาปฐมวัยของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 5,000 -100 % 0

5)โครงการผลิตสื่อด้วยมือ ของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 5,000 -100 % 0

5)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

0 0 0 100 % 28,250
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7)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(สนับสนุนคาสื่อการเรียนการ
สอน)

0 0 86,700 -100 % 0

8)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

0 0 29,380 -100 % 0

โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  การ
ศึกษาปฐมวัยของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

300 300 0 0 % 0

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            

17,668 17,316 0 0 % 0

โครงการผลิตสื่อด้วยมือ ของเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

9,667 3,925 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  (สนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษา)                      

47,460 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุนคาสื่อการเรียนการ
สอน)                       

117,300 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน) 

314,620 313,620 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)                        

0 29,380 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(สนับสนุนคาสื่อการเรียนการ
สอน)                        

0 132,600 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 507,015 497,141 415,980 405,500
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,360 11,965 25,000 4,327.2 % 1,106,800

คาอาหารเสริม (นม) 985,248.58 855,328.58 1,082,800 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,008,608.58 867,293.58 1,117,800 1,116,800
รวมงบดําเนินงาน 1,515,623.58 1,364,434.58 1,533,780 1,522,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,026,020 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ตําบลสํานักตะคร้อ

0 1,911,800 2,056,000 5.2 % 2,163,000

รวมเงินอุดหนุน 2,026,020 1,911,800 2,056,000 2,163,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,026,020 1,911,800 2,056,000 2,163,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,541,643.58 3,276,234.58 3,589,780 3,685,300
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 
2564                        

0 0 50,000 -100 % 0

2)โครงการปลูกต้นไม้เพื่อแมเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําปี 
2562                        

28,259 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําปี 
2563                        

0 29,652 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 
2565

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจ้างเหมาติดตั้งผ้ามานอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม   

0 59,200 0 0 % 0

โครงการปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก    

30,000 0 0 0 % 0
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โครงการปลูกต้นไม้เพื่อแมเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

0 4,980 0 0 % 0

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้ต้นแบบ           
                                    

0 12,305 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้อง
ถิ่นไทยผานการเลน         

0 100,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 58,259 206,137 55,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 58,259 206,137 55,000 50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้  9,800 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง  24,750 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 16,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,550 0 0 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสร้างห้องน้ํา/ห้องส้อมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก       

198,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงฝาเพดานอาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก         

0 0 180,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 198,000 0 180,000 0
รวมงบลงทุน 248,550 0 180,000 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 306,809 206,137 235,000 50,000
รวมแผนงานการศึกษา 5,369,421.43 5,140,322.42 6,200,320 6,251,300

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 30,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 30,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 30,000 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 320,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริด้านการสาธารณสุข
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานทาง
โครงการพระราชดําริด้านการสาธารณสุข

320,000 0 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 320,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 320,000 320,000 320,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 320,000 320,000 320,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 320,000 350,000 320,000 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการรณรงค์ปองกันโรคไข้เลือดออก 0 0 80,000 -100 % 0

3) โครงการอาหารปลอดภัย                   
       

0 0 10,000 -100 % 0
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4) โครงการเสริมสร้าง สมรรถนะการ
ประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรสงเสริม
อนามัยเจริญพันธุ์ปองกันแก้ไขปัญหาเอดส์
และการตั้งครรภ์ในกลุมวัยรุน  

0 0 20,000 -100 % 0

5) โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น  0 
ประจําปี  2564                          

0 0 30,000 -100 % 0

6) โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ควบคุม
การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
ควบคุมการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการกิจกรรมรณรงค์ปองกันโรคไข้
เลือดออก

0 76,087.5 0 100 % 80,000

โครงการควบคุมและปองกันโรคเอดส์  8,850 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น  0 
ประจําปี  2563                          

0 10,500 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น  0 
ประจําปี  2565

0 0 0 100 % 30,000

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันควร  

0 18,650 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ปองกันโรคไข้เลือดออก  79,998 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ปองกันโรคพิษสุนัขบ้า 53,300 0 0 0 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี  

0 0 89,200 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปนิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระน้องนาเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
วลัยลักษณ์ฯ

0 50,400 0 100 % 76,000

โครงการเสริมสร้าง สมรรถนะการประสาน
งานเพื่อระดมทรัพยากรสงเสริมอนามัย
เจริญพันธุ์ปองกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ในกลุมวัยรุน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอาหารปลอดภัย 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 142,148 155,637.5 239,200 226,000
รวมงบดําเนินงาน 142,148 155,637.5 239,200 226,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 320,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 320,000
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 142,148 155,637.5 239,200 546,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 462,148 505,637.5 559,200 546,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 349,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 349,440
รวมงบบุคลากร 0 0 0 349,440

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กลุม
เปราะบาง ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 
ประจําปีงบประมาณ 2564

0 0 50,000 -100 % 0

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

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 50,000 349,440
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 50,000 349,440
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 264,660 283,140 391,600 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 413,500 502,320 525,972 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 59,345 73,320 73,320 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 737,505 858,780 1,032,892 0
รวมงบบุคลากร 737,505 858,780 1,032,892 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

48,550 155,350 205,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 48,550 155,350 212,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 34,800 0 0 0 % 0

1) คาจ้างเหมาบริการ  0 0 50,000 -100 % 0

2) คาจ้างเหมาล้างทอ/ลอกรางระบายน้ํา
และสิ่งปฏิกูลในตําบลสํานักตะคร้อ  

0 0 50,000 -100 % 0

3) คาจ้างตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาใน
เขตองค์การบริหารสวนตําบลสํานักตะคร้อ 

0 0 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  0 0 25,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน   8,300 1,700 30,000 -100 % 0

ประเภทคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,742 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 48,215 88,136 60,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 94,057 89,836 220,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,095 15,384 20,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 75,399 93,240 90,800 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 436,817 67,366 100,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,825 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 541,136 175,990 230,800 0
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 30,000 0
รวมงบดําเนินงาน 683,743 421,176 692,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,421,248 1,279,956 1,725,692 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 6)โครงการกอสร้างงานถมดินคันทาง ซอย
ไรยายหยิบ ถึง นาตาสิทธิ์  หมูที่ 12

0 0 360,100 -100 % 0

1)โครงการกอสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอน
โบสถ์ หมูที่ 2 

0 0 375,800 -100 % 0

2)โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายชุมชน
พัฒนา ถึง วังอาง หมูที่ 6

0 0 200,600 -100 % 0

4)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมูที่ 8

0 0 201,000 -100 % 0

5)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านอภิชาต ชินขุนทด ถึงบ้านนายศักดิ์
ดา หมูที่ 10 

0 0 201,000 -100 % 0
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7)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยทองสุข หมูที่ 13 

0 0 201,000 -100 % 0

8)โครงการปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สาย
หนองกก หมูที่ 14 

0 0 151,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหน้าวัดหนองโพธิ์ ถึง ถนนกําลัง
เอก หมูที่ 8 

0 288,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างงานถมดินคันทาง หมูที่ 1 
ตั้งไว้ 489,100 บาท

476,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 15 ตั้งไว้  172,400.- บาท  

171,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหน้าบ้านนางสาวนิราวรรณ ถึง บ้าน
นางพรสวรรค์ หมูที่ 11 

0 225,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยประปาบาดาล หมูที่ 7 

0 225,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยมหาดี หมูที่ 10 ตั้งไว้  174,200.- บาท

171,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยมีมล หมูที่ 15 

0 357,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรุงเรืองชัย หมูที่ 14 ตั้งไว้  492,800.- 
บาท  

483,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรุงโรจน์ หมูที่ 6 

0 57,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรุงสุริยา หมูที่ 3 

0 57,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังโรงเรียน หมูที่ 5 ตั้งไว้  296,900.- 
บาท 

292,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 3 ตั้งไว้  237,700.- 
บาท 

236,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมูที่ 8 ตั้งไว้ 
 492,800.- บาท 

490,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซุ้มประตูทางเข้าหมูบ้าน หมูที่ 7 ตั้งไว้  
499,700.- บาท 

497,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางต้ม หมูที่ 9 ตั้งไว้  492,800.- 
บาท 

485,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยนายเอียด 
ถึง นานายขาว หมูที่ 12 

0 347,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยสุดเทห์ 
ซอยสดชื่น หมูที่ 5 

0 253,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนลูกรัง สายไรนาง
สาวสุวดี แยกออกจากหนองไอ้เขียว หมูที่ 9

0 94,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก ซอยโคกไอ้
คง หมูที่ 13 

0 197,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก ซอยเที่ยง
ตรง หมูที่ 11 ตั้งไว้ 269,500.- บาท  

258,400 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก ซอยรุงสวาง 
หมูที่ 4 

0 124,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายนาตา
เจือ ถึง โคกสมบูรณ์ หมูที่ 10 

0 232,200 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายหนอง
โป่งเปง 

0 0 259,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายหนอง
หิน จากลานมันนายโจ ถึง สายทุงน้อย หมู
ที่ 1 

0 472,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอน
โบสถ์ หมูที่ 2 

0 232,200 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอน
โบสถ์ หมูที่ 2 ตั้งไว้ 497,500.- บาท  

488,000 0 0 0 % 0
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โครงการเกรดปรับเกลี่ยซอมแซมถนนพร้อม
บดอัด สายบ้านชุมชนพัฒนา ถึง บ้านทํานบ
เทวดา หมูที่ 6 บ้านชุมชนพัฒนา ตําบล
สํานักตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา 

0 44,000 0 0 % 0

โครงการเกรดปรับเกลี่ยซอมแซมถนนพร้อม
บดอัด สายบ้านทํานบเทวดา ถึง ห้วยหาง
หมา หมูที่ 5 บ้านทํานบเทวดา ตําบลสํานัก
ตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา 

0 16,000 0 0 % 0

โครงการเกรดปรับเกลี่ยซอมแซมถนนพร้อม
บดอัด สายบ้านเทพนิมิตร ถึง บ้านเกาะ
ลอย หมูที่ 3 บ้านเทพนิมิตร ตําบลสํานัก
ตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา 

0 31,700 0 0 % 0

โครงการเกรดปรับเกลี่ยซอมแซมถนนพร้อม
บดอัด สายบ้านวังกะทะ ถึง บ้านถนอมเขต 
หมูที่ 9  บ้านวังกะทะ ตําบลสํานักตะคร้อ 
อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

0 25,000 0 0 % 0

โครงการเกรดปรับเกลี่ยซอมแซมถนนพร้อม
บดอัด สายบ้านศิลาทอง ถึง บ้านวังโป่ง หมู
ที่ 10 บ้านศิลาทอง ตําบลสํานักตะคร้อ 
อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

0 15,800 0 0 % 0
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โครงการเกรดปรับเกลี่ยซอมแซมถนนพร้อม
บดอัด สายบ้านหนองโพธิ์ ถึง ทุงใหญ หมูที่ 
2 บ้านหนองโพธิ์ ตําบลสํานักตะคร้อ 
อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

0 15,800 0 0 % 0

โครงการเกรดปรับเกลี่ยซอมแซมถนนพร้อม
บดอัด สายเลี่ยงเมือง บ้านโนนสมบูรณ์ ถึง 
บ้านเทพารักษ์ หมูที่ 7 – 14  ตําบลสํานัก
ตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา 

0 54,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สาย
หนองกก หมูที่ 14 

0 247,000 0 0 % 0

เงินคาจ้างเหมาออกแบบรับรองแบบ 0 0 30,000 -100 % 0

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,047,900 3,612,200 1,999,900 0
รวมงบลงทุน 4,047,900 3,612,200 1,999,900 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 4,047,900 3,612,200 1,999,900 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,469,148 4,892,156 3,725,592 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการรวมพลังเยาวชนทํางานบริการ
สังคมและเดินรณรงค์ตอต้านยาเสพติด 
เนื่องในวันตอต้านยาเสพติด

0 0 20,000 0 % 20,000

2) โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในครอบครัว และสถานศึกษา

0 0 20,000 0 % 20,000

3) โครงการอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับกลุม อสม.กลุมสตรี กลุมแม
บ้าน

0 0 250,000 0 % 250,000

4) โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว

0 0 5,000 -100 % 0

5) โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล
ตําบลสํานักตะคร้อ

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 
ประจําปี 2562

24,920 0 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมตําบล  2,350 0 0 0 % 0

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 2,050 0 0 0 % 0
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โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสํานัก
งานองค์การบริหารสวนตําบลสํานักตะคร้อ 

12,671 0 0 0 % 0

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันควร  

8,850 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ 2563

0 112,040 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ควบคุม
การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

7,100 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์เพื่อปองกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

16,278 0 0 0 % 0

โครงการรวมพลังเยาวชนทํางานบริการ
สังคมและเดินต้านยาเสพติด เนื่องในวันตอ
ต้านยาเสพติด 2562  

13,700 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการปองกันไฟป่าและระบบ
ดับเพลิง  ประจําปี 2562 

17,720 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 105,639 112,040 310,000 305,000
รวมงบดําเนินงาน 105,639 112,040 310,000 305,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 105,639 112,040 310,000 305,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105,639 112,040 310,000 305,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1)โครงการแขงขันกีฬาตอต้านยาเสพติด 0 0 250,000 -20 % 200,000

2)โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 15,000 0 % 15,000

3)โครงการแขงขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬาตอต้านยาเสพติด  110,050 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก                   

13,290 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน     
  

0 28,570 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 123,340 28,570 295,000 245,000
รวมงบดําเนินงาน 123,340 28,570 295,000 245,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 123,340 28,570 295,000 245,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

  โครงการหนูน้อยนักปฏิบัติธรรม            0 2,180 0 0 % 0

1)โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ําขอพรผู้สูงอายุ      

0 0 50,000 -100 % 0

2)โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง                                       

0 0 150,000 -100 % 0

3)โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา ประจําปี 2564 

0 0 50,000 -100 % 0

4)โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ 
ท้าวสุรนารีอําเภอเทพารักษ์ 

0 0 20,000 -100 % 0

5)โครงการหนูน้อยนักปฏิบัติธรรม            
                                     

0 0 5,000 -100 % 0

คาใช้จายในโครงการงานพระราชพิธี  รัฐพิธี 
และวันสําคัญของชาติ  

12,030 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าว
สุรนารีอําเภอเทพารักษ์    

4,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าว
สุรนารีอําเภอเทพารักษ์

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 120,000
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โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 
           

121,800 99,374 0 0 % 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา ประจําปี 2562   

36,890 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรด
น้ําขอพรผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรด
น้ําขอพรผู้สูงอายุ      

53,934 0 0 0 % 0

โครงการหนูน้อยนักปฏิบัติธรรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการหนูน้อยนักปฏิบัติธรรม            4,750 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 233,904 101,554 275,000 230,000
รวมงบดําเนินงาน 233,904 101,554 275,000 230,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 233,904 101,554 275,000 230,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 357,244 130,124 570,000 475,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 523,000
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เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 700,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 80,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,345,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,345,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 220,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 227,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 85,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 15,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 240,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 787,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,132,000
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างงานถนนดินเสริมลูกรัง  
หมูที่ 5 ซอยแพรวา

0 0 0 100 % 39,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยฉวีวรรณ หมูที่ 4  บ้านหัวสระ

0 0 0 100 % 273,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยทองสุข หมูที่ 13

0 0 0 100 % 194,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านอภิชาต ชินขุนทด ถึงบ้านนายศักดิ์
ดา หมูที่ 10

0 0 0 100 % 337,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสงา  บ้านวังกะหาด หมูที่ 15

0 0 0 100 % 263,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมูที่ 8

0 0 0 100 % 263,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปัมน้ํามันถึงหน้าวัดโนนสมบูรณ์  หมูที่ 
7

0 0 0 100 % 263,000

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติก สายทุงใหญ  หมูที่ 2 บ้านหนอง
โพธิ์

0 0 0 100 % 269,100

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยตาวิง 2 
หมูที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ

0 0 0 100 % 266,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายไรตาตี๋ 
ถึง นานายหรึ่ม บ้านโนนทองหลาง หมูที่ 
12

0 0 0 100 % 268,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบ้านทํานบ
เทวดา  หมูที่ 5

0 0 0 100 % 233,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายชุมชน
พัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา 
หมูที่ 6

0 0 0 100 % 268,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายหนองไอ้
เขียว หมูที่ 9

0 0 0 100 % 269,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําตะแกรง
เหล็กจากหลังบ้านยายปวนถึงบ้านนายจิ้ม 
บ้านสํานักตะคร้อรวมพัฒนา  หมูที่ 16

0 0 0 100 % 270,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําภายในหมู
บ้าน หมูที่ 3 บ้านเทพนิมิตร

0 0 0 100 % 256,600

โครงการทําประตูน้ํา เปิด ปิด ระหวางสระ
ขุนชนะกับคลอง หมูที่ 1 บ้านสํานักตะคร้อ

0 0 0 100 % 250,700

โครงการปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สาย
หนองกก หมูที่ 14

0 0 0 100 % 267,000

เงินคาจ้างเหมาออกแบบรับรองแบบ 0 0 0 100 % 30,000

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) 0 0 0 100 % 20,600

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 4,300,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 4,300,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 4,300,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 6,432,000

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:02 หน้า : 51/54



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

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการการจัดกิจกรรมสงเสริมหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

0 0 20,000 0 % 20,000

2) โครงการสงเสริมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการกิจกรรมสงเสริมหมูบ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

0 10,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมเกษตรกรปลอดภัยรณรงค์
การใช้ปุยชีวภาพ ตําบลสํานักตะคร้อ  

15,375 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 15,375 10,000 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 15,375 10,000 40,000 40,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 15,375 10,000 40,000 40,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

0 0 10,000 0 % 10,000

2) โครงการสงเสริมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ

0 0 5,000 0 % 5,000

3) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวัน
ต้นไม้แหงชาติ

0 0 20,000 0 % 20,000

4) โครงการรักษาป่ามเหศักดิ์ สักสยามมิ
นทร์

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการกิจกรรมรักษาป่ามเหศักดิ์ สัก
สยามมินทร์  

0 10,000 0 0 % 0

โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 0 9,350 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมรักษาป่ามเหศักดิ์ สัก
สยามมินทร์  

10,000 0 0 0 % 0
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โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวัน
ต้นไม้แหงชาติ

2,990 0 0 0 % 0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวัน
ต้นไม้แหงชาติ

0 9,990 0 0 % 0

โครงการสงเสริมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ  

0 990 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 12,990 30,330 45,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 12,990 30,330 45,000 45,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 12,990 30,330 45,000 45,000
รวมแผนงานการเกษตร 28,365 40,330 85,000 85,000

รวมทุกแผนงาน 34,019,548.32 33,048,922.54 40,600,000 40,600,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ

อําเภอเทพารักษ   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,600,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,004,000 บาท
งบกลาง รวม 13,004,000 บาท

งบกลาง รวม 13,004,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 146,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ของพนักงานจางทั่ว
ไป ขององคการบริหารสวนตําบล 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,620,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือตามโครงการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ  เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุ  จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 124 ลําดับที่ 2)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือตามโครงการสนับสนุนการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการหรือ เพื่อจายเบี้ยยังชีพคน
พิการ   จํานวน 12 เดือน  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 124 ลําดับที่ 3)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายผูป่วยโรคเอดส จํานวน 12 เดือน  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนา 124 ลําดับที่ 1)

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายในกรณีจําเป็นเรงดวนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัย
ตางๆ ที่มิไดคาดการณไวหรือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน  
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ

จํานวน 150,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสําหรับพนักงานจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลสํานักตะครอ

จํานวน 10,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,718,060 บาท

งบบุคลากร รวม 6,675,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,521,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายก อบต.  และรองนายก อบ
ต.  

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต.  และรอง
นายก อบต. 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก อบต.  และรองนายก อบต.  
คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,836,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกฯ และเลขานุการสภาฯ   แยกดังนี้
-ประธานสภาฯ อัตรา  11,220 บาท/ เดือน   เป็นเงิน   134,640
  บาท
-รองประธานสภาฯ อัตรา 9,180 บาท/ เดือน   เป็น
เงิน  110,160  บาท
- เลขานุการสภาฯ อัตรา 7,200 บาท/ เดือน   เป็นเงิน  86,400
   บาท
-  สมาชิกสภาฯ  จํานวน 29 คน  อัตรา 7,200
 บาท/คน/ เดือน  เป็นเงิน 2,505,600 บาท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,154,060 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,671,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สํานักปลัด จํานวน  4
  อัตรา  จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
-เงินเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล    จํานวน  1  อัตรา  
-เงินเดือนรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา 
-เงินเดือนนักบริหารงานทั่วไป   จํานวน  1  อัตรา   
- เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     จํานวน   1  อัตรา  
 
  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนพิเศษ และคา
ตอบแทนประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นัก
บริหารงาน อบต.) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหาร
งาน อบต.) และหัวหนาสวนราชการ จํานวน  12  เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,143,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป  จํานวน  9 อัตรา  จํานวน 12 เดือน   ดังนี้
สํานักปลัด
-คาจางผูชวยเจาพนักงานธุรการ      จํานวน  2  อัตรา
-คาจางพนักงานจางทั่วไป ทําหนาที่นักการภารโรง จํานวน  1
  อัตรา
-คาจางพนักงานจางทั่วไป ทําหนาที่คนงานทั่วไป จํานวน  1
  อัตรา
-คาจางพนักงานจางทั่วไป ทําหนาที่พนักงานขับรถยนต  
จํานวน  1  อัตรา
-คาจางพนักงานจางทั่วไป ทําหนาที่คนสวน จํานวน  1  อัตรา
-คาจางพนักงานจางทั่วไป ทําหนาที่พนักงานขับรถ
ขยะ  จํานวน  1  อัตรา
- คาจางพนักงานจางทั่วไป ทําหนาที่คนงานทั่วไปประจํารถขยะ   
จํานวน  2  อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 87,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน  8 อัตรา  จํานวน 12
 เดือน   ดังนี้
สํานักปลัด
-คาจางผูชวยเจาพนักงานธุรการ      จํานวน  1 อัตรา
-คาจางพนักงานจางทั่วไป ทําหนาที่นักการภารโรง จํานวน  1
  อัตรา
-คาจางพนักงานจางทั่วไป ทําหนาที่คนงานทั่วไป จํานวน  1
  อัตรา
-คาจางพนักงานจางทั่วไป ทําหนาที่พนักงานขับรถยนต  
จํานวน  1  อัตรา
-คาจางพนักงานจางทั่วไป ทําหนาที่คนสวน จํานวน  1  อัตรา
-คาจางพนักงานจางทั่วไป ทําหนาที่พนักงานขับรถ
ขยะ  จํานวน  1  อัตรา
- คาจางพนักงานจางทั่วไป ทําหนาที่คนงานทั่วไปประจํารถ
ขยะ จํานวน  2  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 2,914,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 815,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 783,600 บาท

(1)คาตอบแทนเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในที่
ประชุม จํานวน  3,600.-บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 ครั้งๆ ละ 300
 บาท เป็นเงิน  3,600 บาท 
(2)เงินตอบแทนคณะกรรมการตางๆ             จํานวน 10,000
.-บาท 
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนคณะกรรมการตาง ๆ ที่ผูบริหารมีคํา
สั่งแตงตั้ง เชน คณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานสวน
ตําบล คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  และอื่น ๆ  ตามที่
ระเบียบหนังสือสั่งการกําหนดใหไดรับคาตอบแทน   
(3)เงินประโยชนตอบแทนอื่นเงินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล

วันที่พิมพ : 1/9/2564  09:04:32 หนา : 5/51



ประจําปี) จํานวน 350,000.-บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนสําหรับพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ตามที่ ก
.อบต. นครราชสีมา กําหนด จํานวน 18 ราย 
(4)คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  จํานวน   50,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาใชจายใหแกอาสาสมัคร เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชย
การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
(5)คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น     
        จํานวน 120,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่น เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา
ที่เสียไปใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ผูปฏิบัติหนาที่ในการ
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตําบลสํานักตะครอและ
อื่น ๆ ตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 081902/ ว 2318
(6) คาตอบแทนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งในการปฏิบัติหนาที่ดาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 จํานวน  250,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล,นายกองคการบริหาร
 สวนตําบล เชน คาตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการ
เลือกตั้ง คาพิมพบัญชีรายชื่อ และคาอื่นๆที่จําเป็นในการเลือก
ตั้ง ทุกรายการสามารถถัวจายไดตามที่จายจริง  (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.2561-2565 หนา 126 ลําดับที่ 10)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิ 
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ค่าใช้สอย รวม 1,397,280 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาเชาพื้นที่
บริการอินเตอรเน็ต,คาเย็บปกหนังสือ,คาถายเอกสาร,คาสําเนา
แบบพิมพตางๆ คาเชาทรัพยสิน  คาโฆษณาและเผยแพร  คาจัด
ทําวารสารเผยแพรประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการตางๆฯลฯ
 เป็นตน   

คาจางเหมาเครื่องจักรในการเกรด ปรับแตง ฝังกลบบอขยะ คาจาง
ชั่งปริมาณขยะ คาบริการขุดลอกทอระบายน้ําภายในตําบลสํานัก
ตะครอและอื่นๆ ที่จําเป็น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเครื่องจักรในการเกรด ปรับแตง ฝังกลบ
บอขยะ คาจางชั่งปริมาณขยะ คาบริการขุดลอกทอระบายน้ําภาย
ในตําบลสํานักตะครอและอื่นๆ ที่จําเป็น 

คาจางเหมาบริการจัดทําป้ายตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําป้ายโฆษณาและเผยแพรขอมูลขาว
สารตาง ๆ ตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ เป็นตน

คาจางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  โดยใหทําการสํารวจปีละ  2 ครั้ง

จํานวน 13,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บาฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนาง
เธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดยใหทําการสํารวจปีละ  2 ครั้ง 

จางเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ  
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 77,580 บาท

(1) คารับรองเพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชุมสภาฯ   ตั้ง
ไว  52,580  บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชุมสภาฯ หรือ
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายและ
ตามระเบียบ  เป็นคาจัดสถานที่ คาอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(2) คารับรองเพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลี้ยงรับรองในโอกาส
ตางๆ ตั้งไว 25,000 บาท  เชน  การตอนรับสวน
ราชการ เชน โครงการโคราชคลายทุกข (จังหวัดเคลื่อนที่), การ
ตรวจงาน ,การศึกษาดูงาน และอื่นๆที่เกี่ยวกับการรับรอง เป็นคา
จัดสถานที่ คาอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจางนักเรียนระหวางปิดภาคเรียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางนักเรียนระหวางปิดภาคเรียน  (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.2561-2565 หนา 123 ลําดับที่ 3)        

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร
ทองถิ่น  พนักงานสวนตําบล  สมาชิกสภาฯ และผูที่ไดรับอนุญาต
ใหเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พักและคาใชจายอื่นที่จําเป็นที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ  

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน  เชน  คาธรรมเนียม
ศาล ,คาลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ  คาลงทะเบียนในการ
สงคณะผูบริหาร  พนักงานสวนตําบลหรือสมาชิกสภาฯ  หรือผู
ชวยปฏิบัติราชการไปฝึกอบรมสัมมนาในประเทศและตาง
ประเทศ เป็นตน  

คาพานพุม พานประดับ กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา
ดอกไม หรือพวงมาลา คาของขวัญ ของที่ระลึก คาโล ใบประกาศ 
รวมถึงคาใชจายตางๆ ที่สามารถเบิกไดในประเภทนี้ตามกฎหมาย
กําหนด

จํานวน 5,000 บาท
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โครงการกิจกรรมวันทองถิ่นไทย จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการวันทองถิ่น
ไทย 18  มีนาคม ของทุกปี จํานวน 1 ครั้ง เพื่อสงเสริมศักยภาพ
ของทองถิ่นในดานตางๆ เชน คายานพาหนะ คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารเครื่องดื่ม เป็นตน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.2561-2565 หนา 126 ลําดับที่ 14)
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โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี และวัน
สําคัญของชาติ รวมถึงตามนโยบายของรัฐบาล  ไดแก
1) กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  
ในหลวงรัชกาลที่ 10 ( 28 กรกฎาคม 2565) (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.2561-2565 หนา 120 ลําดับที่ 9
 จํานวน  5,000.-บาท
2) กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2565)  (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.2561-2565 หนา 120 ลําดับที่ 10
) จํานวน 5,000.-บาท
3) กิจกรรมวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2564
) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนา 120
 ลําดับที่ 11)  จํานวน 5,000.-บาท
4) กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม 2564) 
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 119 ลําดับ
ที่ 6 )  จํานวน 5,000.-บาท
5) กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม
แหงชาติ  12 สิงหาคม 2565) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
.2561-2565 หนา 120 ลําดับที่ 8)จํานวน 5,000.-บาท
  เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวัน
สําคัญของชาติ  เชน คาป้าย คาวัสดุ
ผาแพร คาดอกไม ไมดอกไมประดับ ภาพพระบรมฉายา
ลักษณ คาพวงมาลา คาใชจายในพิธีทางศาสนา และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ  
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โครงการจัดการเลือกตั้งคณะผูบริหารสมาชิกสภาฯในกรณีตําแหนง
วางหรือเลือกตั้งใหม

จํานวน 250,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล,นายกองคการบริหารสวนตําบล เชน คาวัสดุและ
อุปกรณการเลือกตั้ง คาประชาสัมพันธ คาถายเอกสาร คาฝึก
อบรม คาจางเหมาบริการและคาอื่นๆที่จําเป็น ทุกรายการ
สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ
.ศ.2561-2565 หนา 126 ลําดับที่ 10)

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมเวทีประชาคมตําบลใน
โอกาสตางๆ เพื่อสนองตอบตอแนวนโยบายของ
จังหวัด รัฐบาล  และตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน การจัดประชุมประชาคมตําบลเพื่อการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น, การจัดประชุมประชาคมตําบลเพื่อดําเนินการ
แกไขปัญหายาเสพติด, การจัดประชุมประชาคมตําบลเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นขอเสนอแนะจากประชาชน  เป็นตน  เป็นคาเครื่อง
เขียนแบบพิมพ,คาจัดสถานที่เครื่องเสียง,คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ  เป็นตน ทุกรายการสามารถถัวจายไดตามที่จาย
จริง  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ
.2561-2565 หนา 125 ลําดับที่ 5 )

โครงการปรับภูมิทัศนบริเวณอาคารสํานักงาน  อบต.สํานักตะครอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปรับภูมิทัศนรอบสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ เชน คาป้ายโครงการ คา
พันธุไมตางๆ และคาวัสดุอื่นๆที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.2561-2565 หนา 126 ลําดับที่ 8)

โครงการสรางสรรคงานประติมากรรมประจําทองถิ่น จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสรางสรรคงานประติมากรรม
ประจําทองถิ่น  เชนคาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ
และจําเป็นในโครงการ ฯลฯ เป็นตน ทุกรายการสามารถถัวจาย
ไดตามที่จายจริง  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
.2561-2565 หนา 128 ลําดับที่ 24 )
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสมาชิกสภา พนักงาน
สวนตําบลและพนักงาน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู
บริหารสมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและ
พนักงาน  จํานวน 1 ครั้ง เชน คายานพาหนะ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นตน  ทุกรายการสามารถถัว
จายไดตามที่จายจริง  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
.2561-2565 หนา 126 ลําดับที่ 12)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสรางประสิทธิภาพของผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ   เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลและผูนําชุมชน 
ตําบลสํานักตะครอ

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริม
สรางประสิทธิภาพของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ เจาหนาที่องคการ
บริหารสวนตําบลและผูนําชุมชน ตําบลสํานักตะครอ   เชน คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คาคูมือการฝึกอบรม คา
วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ ฯลฯ เป็นตน ทุกรายการสามารถถัวจาย
ไดตามที่จายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ
.2561-2565 หนา 127 ลําดับที่ 22)

โครงการอบรมเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของคณะผูบริหาร 
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมเสริมสรางประสิทธิภาพ
การทํางานของคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลสํานักตะครอ  เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารเครื่อง
ดื่ม คาคูมือการฝึกอบรม คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ ฯลฯ เป็น
ตน ทุกรายการสามารถถัวจายไดตามที่จายจริง    (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.2561-2565 หนา 127 ลําดับที่ 17)

โครงการอบรมเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรทอง
ถิ่น  และพนักงานจาง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมเสริมสรางประสิทธิภาพ
การทํางานของบุคลากรทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลสํานัก
ตะครอ  เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คาคูมือ
การฝึกอบรม คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ ฯลฯ เป็นตน ทุกรายการ
สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง    (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 128 ลําดับที่ 23)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑที่เป็นทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบล เชน รถยนต รถจักรยานยนต รถ
ขยะ,รถตัดหญา  เครื่องพนหมอกควัน,รถบรรทุกน้ํา ซุมเฉลิมพระ
เกียรติฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 362,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน ดินสอปากกา หมึก  ผาหมึก
พิมพดีด  กระดาษ  กระดาษไข  ผงหมึกถายเอกสาร  กาว  แบบ
พิมพ  ธงชาติ  ธงเฉลิมพระเกียรติ  ตรายาง  ตะแกรงวาง
เอกสาร  สมุดบัญชี น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน  ฯลฯ  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  สําหรับใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล  เชน  แปรง  ไมกวาด  ผาปูโตะ  ชอนสอม  แกว
กาแฟ แกวน้ํา จานรอง  กระจกเงา ฯลฯ  
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ ปูนซีเมนต ปูน
ขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขว
าน สวาน เลื่อย กบใสไม เหล็กเสน ทอตางๆ ฯลฯ เพื่อบํารุงรักษา
สวนสุขภาพ และภายในรอบบริเวณ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  สําหรับ รถยนต
สวนกลางและรถบรรทุกน้ําใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการขององค
บริหารสวนตําบล เชน ยางนอก,ยางใน  กะทะลอ หัว
เทียน แบตเตอรี่ เพลา ตลับลูกปน นอตและสกรู แหนบ น้ํามัน
เบรก  สายไมล  หมอน้ํา  ไฟรถยนต  
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสําหรับกิจการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และกรณีเกิดภัยพิบัติตาง ๆ  เชน กรวย
จราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น    สําหรับรถยนต
สวนกลาง รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ํา  เครื่องตัดหญา  ที่ใชใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล   เชน น้ํามันเบนซิน,น้ํามันดีเซล,น้ํามันเครื่อง,น้ํามันหลอ
ลื่น,จารบี ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร สารเคมีป้องกันและจํากัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ปุย วัสดุเพาะชํา อุปกรณใน
การขยายพันธุพืช สปริงเกอร (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ ฯลฯ เพื่อบํารุงรักษาสวน
สุขภาพ และภายในบริเวณสํานักงาน  
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร, พูกันและสี, ฟิลม, ฟิลมสไลด, รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย,ภาพถายดาวเทียม, ผา, โฟม  ฯลฯ  
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดสําหรับออกปฏิบัติหนาที่เก็บขยะหรือวัสดุ
อื่นเพื่อป้องกันและรักษาความสะอาดและเครื่องแตงกายชุด
ฝึก อปพร.  เชน  เสื้อ กางเกง เข็มขัด ถุงมือ หมวก  ผาปิด
จมูก รองเทา ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ,เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แผนกรอง
แสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  แผงแป้น อักขระ หรือแป้น
พิมพ (Key Board), เมาส ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ มิเตอรน้ํา – ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 340,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 230,000 บาท

(1) คาไฟฟ้าที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล    ตั้ง
ไว   200,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ใชประจําที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลและอาคารสถานที่ ที่เป็นทรัพยสินหรือ
อยูในการดูแลขององคการบริหารสวนตําบล เชน ไฟฟ้า
สาธารณะ ไฟประดับตกแตงเฉลิมพระเกียรติตามทาง
สาธารณะ ไฟลานกีฬา เป็นตน  
(2) คาไฟฟ้าอาคาร
อเนกประสงค                                          ตั้งไว   30,000
.-บาท  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ใชประจําอาคารอเนกประสงค ที่
เป็นทรัพยสินหรืออยูในการดูแลขององคการบริหารสวนตําบล ใน
งานประชุม อบรมตาง ๆ  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชบริการโทรศัพทประจําสํานักงานที่ใชในราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียยา
กร ฯลฯ  คาธรรมเนียมการโอนเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส   

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชบริการเกี่ยวกับ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตการด และ
คาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม
เป็นตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับใชบริการ  
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งบลงทุน รวม 85,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 46,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง (ราคารวมคาติด
ตั้ง) รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ณ
 ธันวาคม 2563   

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานัก
งาน  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  
จํานวน  2  เครื่อง พรอมอุปกรณตอพวง รายละเอียดตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563

ซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่อง  รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563

งบเงินอุดหนุน รวม 42,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 42,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) โครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 13 ตุลาคม 2564 จํานวน 5,000 บาท

จํานวน 5,000 บาท

2) โครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 23 ตุลาคม 2564 จํานวน 
2,500 บาท

จํานวน 2,500 บาท
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3) โครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิภพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 5  ธันวาคม 2564 จํานวน 5,000 บาท

จํานวน 5,000 บาท

4) โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565 วันที่ 3  มิถุนายน 2565 จํานวน 10,000 บาท

จํานวน 10,000 บาท

5) โครงการจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
วชิรเกลาเจาอยูหัว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 28  
กรกฎาคม 2565 จํานวน 10,000 บาท

จํานวน 10,000 บาท

6) โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชะนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 12  สิงหาคม  2565 จํานวน 10,000 
บาท

จํานวน 10,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 382,740 บาท
งบบุคลากร รวม 382,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 382,740 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 382,740 บาท

เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การ จํานวน   1  อัตรา  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,210,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,859,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,859,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,478,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  4  อัตรา  12
   เดือน   
-  เงินเดือนผูอํานวยการกองคลัง  (อํานวยการทองถิ่นระดับ
ตน) จํานวน 1  อัตรา
- เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ   จํานวน 1
  อัตรา
-  เงินเดือนเจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน   จํานวน 1  อัตรา
-  เงินเดือนเจาพนักงานจัดเก็บรายได ชํานาญงาน   จํานวน 1
  อัตรา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเป็นรายเดือนประจําตําแหนงผูอํานวย
การกองคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน)  อัตรา 3,500
 บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 334,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางจํานวน  2   อัตรา จํานวน  12
  เดือน  
-   คาจางผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน  1
  อัตรา    
-   คาจางผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได      จํานวน  1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
จํานวน  1  อัตรา  จํานวน 12  เดือน 
-   คาจางผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได        จํานวน  1 อัตรา
-  พระราชบัญญัติระเบียบงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
-  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก. ท. และ ก. อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 336,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 181,700 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเป็นกรณีพิเศษตามที่ ก.อบต
. นครราชสีมา กําหนด  จํานวน  6  คน
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิเบิกสวน  กองคลัง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการ   คาลง
ทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบลหรือผูชวยปฏิบัติราชการ ไป
ฝึกอบรมสัมมนา  เป็นตน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและผูมีสิทธิเบิก เป็นคาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คาเชาที่พักและ
คาใชจายอื่นที่จําเป็นที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ  

คาใชจายตามโครงการออกบริการการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใชจายในการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อน
ที่   คาเขียนป้ายประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจในการเสีย
ภาษีของประชาชนในทองที่ คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  เป็นตน (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561- 2565 หนา 127)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ ที่เป็นทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบล เชน  เครื่องคอมพิวเตอร. จอ
คอมพิวเตอร ,เครื่องปริ้นเตอร,ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล   เชน กระดาษ, ปากกา,หมึก, กาว, แบบพิมพ, ตรา
ยาง,ตะแกรงวางเอกสาร. สมุดบัญชี เป็นตน  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนซีดี , เทปบันทึก
ขอมูล,หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร,ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,แผนกรองแสง,กระดาษตอ
เนื่อง,สายเคเบิล,แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (KEY BOARD ,
เมาส ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 6  ตัว ราคาตัว
ละ  2,500 บาท   (เนื่องจากไมมีราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ ประจําปี 2564 จึงจําเป็นตองใชราคาทอง
ถิ่น) 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 238,560 บาท
งบบุคลากร รวม 238,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 238,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 238,560 บาท

เงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
จํานวน   1  อัตรา
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 602,200 บาท

งบบุคลากร รวม 517,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 517,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 357,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชํานาญงาน  จํานวน 1 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 156,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย   จํานวน  1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน  
   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของผูชวยเจาพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดอบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดอบรมการป้องกันไฟป่าและ
ระบบดับเพลิง   เชน คาวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการและวัสดุอื่น ฯลฯ ที่จําเป็นในกิจกรรมฯ ทุกรายการ
สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หนา 113 ลําดับที่ 7) 

โครงการดานชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการดานชุมชน เชนคาวัสดุ เอกสารสิ่ง
พิมพ  คาตอบแทน คาอาหารเครื่องดื่มคาจัดสถานที่ ฯลฯ เป็น
ตน  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.2561-2565 หนา 129
 ลําดับที่ 1)
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โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เชน คาเครื่องแตงกาย  อาหาร  เครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ คาวิทยากร อุปกรณที่ใชในการ  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 129 ลําดับที่ 5)

โครงการรณรงคเพื่อป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการรณรงคเพื่อป้องกันและแกไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในชวงเทศกาลปีใหม,เทศกาล
สงกรานต  เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คา
ป้าย ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ
.2561-2565 หนา 130 ลําดับที่13 )

โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คาคูมือ
การฝึกอบรม คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ ฯลฯ เป็นตน ทุกรายการ
สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หนา 129 ลําดับที่ 7)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,516,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,041,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,041,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,295,200 บาท

เพื่อจายเป็นเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน  5
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน    
- เพื่อจายป็นเงินเดือนผูอํานวยการกองการศึกษา   จํานวน   1
 อัตรา 
- เพื่อจายป็นเงินเดือนนักวิชาการศึกษา   จํานวน   1 อัตรา
- เพื่อจายป็นเงินเดือนครู   จํานวน   3 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนพิเศษ และคา
ตอบแทนประจําตําแหนง หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการ
กอง จํานวน 12 เดือน 
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายป็นเงินคาวิทยฐานะใหแกครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ที่ไดผานการประเมินและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู  อัน
ดับ ค.ศ.2 เป็นตนไป  จํานวน 12  เดือน   (ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําขอ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดวน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 580,800 บาท

-สําหรับคาจาง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการกองการศึกษา 
จํานวน  ๑  อัตรา
-สําหรับคาจาง  ผูดูแลเด็ก  (ทักษะ)   จํานวน  ๑  อัตรา
-สําหรับคาจาง  คนงานทั่วไป   จํานวน  ๑  อัตรา
-สําหรับคาจาง  ผูดูแลเด็ก     จํานวน  ๒  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 81,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  5  อัตรา  12  เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 475,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 181,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนแกพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  (ตามที่ ก
.อบต. นครราชสีมา กําหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557)  จํานวน 10 คน   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิเบิก  

ค่าใช้สอย รวม 184,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการจัดทําป้ายตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําป้ายโฆษณา  เผยแพร  และประชา
สัมพันธขอมูลตาง ๆ เชน  ป้ายงานรัฐพิธี  ป้ายงาน
ประเพณี  ศาสนา และวัฒนธรรม  และอื่นๆ  ที่จําเป็น  

คาจางเหมาบริการดูแลทําความสะอาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ

จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการดูแลทําความสะอาดศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต. สํานักตะครอ เชน ทําความสะอาดภายในและภาย
นอกตัดแตงตนไม  รดน้ําตนไม ตัดหญา  กวาดถูหองเรียน ซัก
ผา และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมายจากครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและผูมีสิทธิเบิก เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คาเชา
ที่พัก และคาใชจายอื่นที่จําเป็นที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ  

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการ เชน  คา
ธรรมเนียมศาล  คาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบลหรือผู
ชวยปฏิบัติราชการไปฝึกอบรมสัมมนา  เป็นตน   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสรางและอื่นๆที่จําเป็นใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ราชการองคการบริหารสวนตําบลสํานัก
ตะครอ เชน ดินสอ   ปากกา กระดาษ  กระดาษไข  กาว เครื่อง
เย็บกระดาษ  ลวดเย็บกระดาษ ที่ถูพื้นและอื่นๆที่จําเป็น  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแผน  จานบันทึกขอมูลหัวพิมพ  แถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร,ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนกรอง
แสง และอื่นๆ ที่จําเป็น  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสํานัก
ตะครอ อาคารเรียนรวมศูนยสามวัย  ที่อยูในการดูแลรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบล  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,685,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,522,300 บาท

ค่าใช้สอย รวม 405,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของ
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบลสํานัก
ตะครอ   เชน คาป้ายไวนิล  วัสดุ  การจางเหมาพาหนะ  คา
อาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร เป็นตนฯ
ลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนา 115)

2)โครงการผลิตสื่อดวยมือ ของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการผลิตสื่อดวยมือของเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นคาวัสดุอุปกรณ  ผลิตสื่อ ไดแก  คา
กระดาษ กรรไกร  กาว  คาวิทยากรใหความรูจัดทําสื่อ  คา
ป้าย  อาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่นๆ  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา  116 )
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3)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุน
อาหารกลางวัน)

จํานวน 257,250 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.สํานักตะครอ   คนละ 21 บาท  จํานวน  245 วัน  เป็น
เงิน  257,250  บาท  (อิงขอมูลจํานวนเด็กตามขอมูล ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2564 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565
 หนา 116)

4) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุนคา
สื่อการเรียนการสอน)

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการ
ศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสํานัก
ตะครอ   คนๆ ละ 1,700  บาท/ปี   เป็น
เงิน  85,000  บาท  (จํานวนเด็กตามขอมูล ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2564 )   (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
.2561-2565 หนา 115)

5)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 28,250 บาท

เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)  ดังนี้
-คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200บาท/ปี  เฉพาะเด็ก3 –5
 ปี  เป็นเงินจํานวน  5,000  บาท   
-อุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200บาท/ปี  เฉพาะเด็ก3 –5
 ปี  เป็นเงินจํานวน  5,000  บาท 
- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300บาท/ปี เฉพาะเด็ก3 –5
 ปี เป็นเงินจํานวน 7,500  บาท   
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430บาท/ปี เฉพาะ
เด็ก3 –5 ปี  เป็นเงินจํานวน 10,750  บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 118) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เชนครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางและอื่นๆที่จําเป็นของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
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ค่าวัสดุ รวม 1,116,800 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,106,800 บาท

1)เพื่อจายเป็นวัสดุงานบานงานครัวของ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 25,000 บาท เชน คาจัดซื้อน้ําดื่ม น้ํายาลาง
จาน น้ํายาลางหองน้ํา  ไมกวาด ผงซักฟอก สบู ไมถูพื้น ที่วาง
ภาชนะสําหรับใสอาหารเด็กและอื่นๆ ฯลฯ   
2)คาอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. จํานวน  95,800
  บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหแกเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ  ที่ไดรับจัด
สรรอัตรา คนละ 7.37  บาท จํานวน 260 วัน (ตามหนังสือกรม
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924  ลงวันที่  8
 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตั้งไวเป็น
เงิน  95,800  บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา 116)
3)คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียน                    จํานวน 986,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหแกเด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ)  จํานวน  3  แหง  สําหรับเด็กอนุบาล,ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คนละ 7.37  บาท  จํานวน 260
 วัน (ตามหนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3924  ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  ตั้งไว เป็นเงิน  1,034,700  บาท  ไดแก
-โรงเรียนบานสํานักตะครอ 
-โรงเรียนบานหนองโพธิ์  
-โรงเรียนบานทํานบเทวดา   (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 116)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการ
แพทย  เชน  แอลกอฮอลลเช็ดทําความสะอาดเครื่องมือและ
อุปกรณ  เจลแอลกอฮอลลลางมือ  ถุงมือทางการแพทย  กระดาษ
กรอง  หนากากอนามัย ยาสามัญประจําบาน และอื่นๆที่จํา
เป็น ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,163,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,163,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลสํานักตะครอ จํานวน 2,163,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่ตําบล
สํานักตะครอ  ใหแกเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล  ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)   จํานวน   3  แหง   ดังนี้
- โรงเรียนบานหนองโพธิ์      
- โรงเรียนบานสํานักตะครอ  
- โรงเรียนบานทํานบเทวดา    
ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนตั้งแตอนุบาล ชั้น
ประถมศึกษาปีที1่ ถึงประถมศึกษาปีที่ 6   คนละ 21
 บาท   จํานวน  200 วัน  เป็นเงิน   2,163,000  บาท   (ตามขอ
มูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564  (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนา 116)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2565 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ  ประจําปี 2565  ขององคการบริหารสวนตําบลสํานัก
ตะครอ   เชน การจางเหมาเครื่องเสียง  คาเวที  คาป้ายไวนิล  คา
เตนท  คาวัสดุจัดเตรียมตามฐานเรียนรูและกิจกรรมตางๆ คา
ดอกไมประดับสแตนและโตะกลาง   คาจางเหมาการแสดงของ
เด็กบนเวที คาของขวัญ  ของรางวัลสําหรับเด็กๆที่รวม
กิจกรรม  และอื่นๆที่จําเป็น  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 115)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 546,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 226,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 226,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ ควบคุมการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกิจกรรมรณรงค ประชา
สัมพันธ ควบคุมการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชน คาป้าย
โครงการ คาอาหารเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ  เป็นตน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ
.2561-2565 หนา 131 ลําดับที่ 6)
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โครงการกิจกรรมรณรงคป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการรณรงคป้องกัน
โรคไขเลือดออก  เชน โรคไขเลือดออกในเขตตําบลเป็นคาวัสดุ
อุปกรณ เชน น้ํายาเคมี น้ํามันโซลา เบนซิน  ทรายอะเบท
  กระดาษ ปากกา คาตอบแทน และอื่น ๆ ที่จําเป็นในการรณรงค
ป้องกันโรคติดตอตาง ๆ เป็นตน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หนา 121 ลําดับที่ 1)

โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น  0 ประจําปี  2565 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกิจกรรมคัดแยก
ขยะ ประจําปี 2564  เชน คาวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการและวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นในกิจกรรมฯ ฯลฯ ทุกรายการ
สามารถถัวจายไดตามที่จายจริง  (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น   พ.ศ.2561-2565 หนา 131 ลําดับที่ 5)

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปนิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระนองนาเธอ เจาฟ้าจุฬาภรวลัย
ลักษณฯ

จํานวน 76,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ ฯลฯ เชน คา
วัคซีน คาทําหมัน และอื่น ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น   พ.ศ.2561-2565 หนา 121 ลําดับที่ 3)

โครงการเสริมสราง สมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากร
สงเสริมอนามัยเจริญพันธุป้องกันแกไขปัญหาเอดสและการตั้งครรภ
ในกลุมวัยรุน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายโครงการเสริมสราง สมรรถนะการ
ประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรสงเสริมอนามัยเจริญพันธุป้องกัน
แกไขปัญหาเอดสและการตั้งครรภในกลุมวัยรุน เชน คาเอกสารสิ่ง
พิมพ คาจัดทําเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารเครื่อง
ดื่ม คาจัดสถานที่ ฯลฯ เป็นตน  ทุกรายการสามารถถัวจายไดตาม
ที่จายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
.2561-2565 หนา 122 ลําดับที่ 1)
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โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ เชน น้ํายาตรวจสอบ
อาหาร เอกสาร ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เป็น
ตน  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
.2561-2565 หนา 121 ลําดับที่ 9 )

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการพระราชดําริดานการสาธารณสุข เงินอุด
หนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ทั้ง 16 หมูบาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 349,440 บาท

งบบุคลากร รวม 349,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 349,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 349,440 บาท

เงินเดือนนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ      จํานวน   1  อัตรา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 305,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการรวมพลังเยาวชนทํางานบริการสังคมและเดินรณรงคตอ
ตานยาเสพติด เนื่องในวันตอตานยาเสพติด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรวมพลังเยาวชนทํางานบริการ
สังคมและเดินรณรงคตอตานยาเสพติด เนื่องในวันตอตานยาเสพ
ติด   เชน คาอาหารเครื่องดื่ม  ป้ายโครงการฯ,คารถประชา
สัมพันธ  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 123 ลําดับที่ 6)
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2) โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว และ
สถานศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ในครอบครัว และสถานศึกษา เชน คาอาหารเครื่องดื่ม,ป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาวัสดุที่ใชในการอบรม ฯลฯ  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 123 ลําดับที่ 9)

3) โครงการอบรมศึกษาดูงานเสริมสรางความรูใหกับกลุม อสม.กลุม
สตรี กลุมแมบาน

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเสริมสราง
ความรูใหกับกลุม อสม.กลุมสตรี กลุมแมบาน  เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คาคูมือการฝึกอบรม คาวัสดุอุปกรณ
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เป็นตน ทุกรายการสามารถถัวจายไดตามที่จาย
จริง  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ
.2561-2565 หนา 123 ลําดับที่ 11)

5) โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากลตําบลสํานักตะครอ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรี
สากลตําบลสํานักตะครอเชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
เครื่องดื่ม คาคูมือการฝึกอบรม คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ ฯลฯ
 เป็นตน ทุกรายการสามารถถัวจายไดตามที่จายจริง  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.2561-2565 หนา 123 ลําดับที่ 5)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 245,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)โครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลสํานักตะครอ  ประจําปี 2565 เชน จางเหมา
เตนท  เป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน  คาจัดทําสนาม
กีฬา เงินรางวัล  คาของรางวัล คาจัดทําเกียรติบัตร คาตอบแทน
กรรมการตัดสินและพิธีกร  คาเครื่องเสียงประจําสนาม  คาอาหาร
กลางวัน  อาหารวางและและเครื่องดื่ม จางเหมาการแสดงพิธี
เปิด  คาดอกไมประดับสแตนและโตะกลาง  คาจางเหมาวง
ดุริยางคพิธีเปิด  และอื่นๆที่จําเป็นในการจัดการแขงขัน   เพื่อสง
เสริมสนับสนุนการออกกําลังกาย  การสรางความ
ปรองดอง สมานฉันท และความสามัคคี (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขัน
กีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
.2561-2565 หนา 123)

2)โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลสํานัก
ตะครอ ประจําปี 2565 เชน  คาป้ายไวนิล  คาวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการแขงขัน คาดอกไมประดับสแตนและโตะกลาง  คาจัดทํา
สนามกีฬา คาของรางวัล คาจัดทําเกียรติบัตร คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาเครื่องเสียง  คาอาหารกลางวัน  อาหารวาง
และและเครื่องดื่ม  และอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ  (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หนา 115)
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3)โครงการแขงขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการแขงขันฟุตซอลของเด็กและ
เยาวชน ในเขตพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลสํานัก
ตะครอ ประจําปี 2565 เชน  คาป้ายไวนิล  คาวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการแขงขัน คาดอกไมประดับสแตนและโตะกลาง  คาจัดทํา
สนามกีฬา คาของรางวัล คาจัดทําเกียรติบัตร คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาเครื่องเสียง  คาอาหารกลางวัน  อาหารวาง
และและเครื่องดื่ม  และอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ  (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 123

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย ทาวสุรนารีอําเภอเทพารักษ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานพิธีบวงสรวง
อนุสาวรีย ทาวสุรนารี ประจําอําเภอเทพารักษ   เชน  คาป้าย  คา
เครื่องบวงสรวง   คาวัสดุอุปกรณในการแสดงวีรกรรม    คาใช
จายในพิธีทางศาสนา  คารับรองผูที่เชิญมารวมงาน และผูรวม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  อาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  คาใชจายจัดสถาน
ที่  ไดแกสถานที่จัดงาน คาเชา คาบํารุง คาเชาอุปกรณรวมคาติด
ตั้งและรื้อถอน เชน เครื่องเสียง เวที คาโฆษณาประชา
สัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)    (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 119)
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โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง  ประจําปีงบประมาณ  2565 เชน  คาป้ายไวนิล   ป้าย
โฟม  คาวัสดุ  คาใชจายในพิธีทางศาสนา จางเหมาจัดทําเครื่อง
บวงสรวงขอขมาพระแมคงคาพรอมพราหมณทําพิธี   คารับรองผู
ที่เชิญมารวมงาน และผูรวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค ไดแก อาหารวางและเครื่องดื่ม  อาหารและเครื่องดื่มที่
ไมมีแอลกอฮอล  คาใชจายจัดเตรียมสถานที่   คาเชา คาบํารุง คา
เชาอุปกรณรวมคาติดตั้งและรื้อถอน เชน เครื่องเสียง เวที คา
โฆษณาประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ของ ฯลฯ    (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559)     (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
.2561-2565 หนา 119)

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําปี 2565 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห
เทียนพรรษา ประจําปี 2565  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ ป้าย
โครงการ คาจางรถเครื่องเสียงแหนําขบวน  คาจางเหมาแตงหนา
นางรําและนางเทียนพรอมชุดแตงกาย   คาวัสดุ    คาใชจายใน
พิธีทางศาสนา  คารับรองผูที่เชิญมารวมงาน และผูรวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก อาหารวางและเครื่องดื่ม  อาหาร
และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  คาใชจายจัดเตรียมรถแห
เทียน   คาจัดเตรียมสถานที่จัดงาน คาเชา คาบํารุง คาเชา
อุปกรณรวมคาติดตั้งและรื้อถอน เชน เครื่องเสียง เวที คาโฆษณา
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ของ     (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 120)

วันที่พิมพ : 1/9/2564  09:04:33 หนา : 37/51



โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและรดน้ําขอพรผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและ
รดน้ําขอพรผูสูงอายุ  ประจําปี 2565 เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  คาวัสดุ  คาดอกไมประดับแสตน  คาใชจายในพิธีทาง
ศาสนา  คารับรองผูที่เชิญมารวมงาน และผูรวมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค ไดแก อาหารวางและเครื่องดื่ม  อาหารและ
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  คาใชจายจัดเตรียมสถานที่จัด
กิจกรรม  คาเชา คาบํารุง คาเชาอุปกรณรวมคาติดตั้งและรื้อ
ถอน เชน เครื่องเสียง เวที คาโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ   (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขัน
กีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561
-2565 หนา 119)

โครงการหนูนอยนักปฏิบัติธรรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการหนูนอยนักปฏิบัติธรรม ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสํานัก
ตะครอ ประจําปี 2565 เชน  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คา
วัสดุโครงการ    คาใชจายในพิธีทางศาสนา   คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  อาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล     (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)   (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 115)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,132,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,345,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,345,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 523,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนผูอํานวยการกองชาง(นักบริหารงาน
ชาง) จํานวน   1 อัตรา 
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายชางโยธาชํานาญงาน จํานวน   1
 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง ผูอํานวยการกอง
ชาง จํานวน 12 เดือน 
     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป  จํานวน  5  อัตรา  12  เดือน  
- คาจาง  ผูชวยนายชางโยธา      จํานวน 1 อัตรา
- คาจาง  ผูชวยนายชางไฟฟ้า     จํานวน 1 อัตรา
- คาจาง  ผูชวยพนักงานผลิตน้ําประปา (ทักษะ)    จํานวน 1
 อัตรา
- คาจาง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ    จํานวน  1 อัตรา
- คาจาง  พนักงานจางทั่วไป                     จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป  จํานวน  5 อัตรา  จํานวน 12  เดือน                             
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งบดําเนินงาน รวม 787,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 227,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 220,000 บาท

(1) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งไว  100,000 บาท  เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางขององคการบริหารสวน
ตําบล  
(2) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ของพนักงานสวนตําบล  ตั้ง
ไว  120,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนแก
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป  ตามที่ ก.อบต. นครราชสีมา กําหนด  จํานวน 7 คน 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิเบิก   
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 85,000 บาท

1) คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจาง
เหมาบริการ เชน  คาจางเหมารถเกรดเดอร  รถแบ็คโฮ คาเชา
ทรัพยสิน  คาจางเหมาบริการอื่นๆ เป็นตน  
2) คาจางเหมาลางทอ/ลอกรางระบายน้ําและสิ่งปฏิกูลในตําบล
สํานักตะครอ  ตั้งไว   50,000  บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาลาง
ทอ/ลอกรางระบายน้ําและสิ่งปฏิกูลในตําบลสํานักตะครอ  เพื่อ
ระบายน้ําเสียออกจากหมูบานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น  เป็นตน  
3) คาจางตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลสํานักตะครอ  ตั้งไว   5,000  บาท เพื่อจายเป็นคาจาง
ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาในเขตองคการบริหารสวนตําบล
สํานักตะครอ  เพื่อการใชน้ําประปาในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลสํานักตะครอไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เป็นตน  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและผูมีสิทธิเบิก เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คาเชา
ที่พัก และคาใชจายอื่นที่จําเป็นที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ  

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการ เชน  คา
ธรรมเนียมศาล  คาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบลหรือผู
ชวยปฏิบัติราชการไปฝึกอบรมสัมมนา  เป็นตน   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

(1)คาใชจายในการซอมแซมระบบประปาหมูบานตําบลสํานัก
ตะครอ  ตั้งไว   50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซอม
แซมระบบประปาหมูบานตําบลสํานักตะครอ  
(2)คาซอมแซมครุภัณฑ   ตั้งไว   10,000  บาท  เพื่อจายเป็นซอม
แซมครุภัณฑที่เป็นของ อบต. เชน  คอมพิวเตอร เครื่องสูบ
น้ํา  เครื่องมือชาง ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ราชการองคการบริหารสวนตําบลสํานัก
ตะครอ เชน ดินสอ ปากกา กระดาษ  กระดาษถายเอกสาร A3 
 ปากกาเขียนแบบ  หมึกเขียนแบบ เครื่องเย็บกระดาษ  ลวดเย็บ
กระดาษ ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า เพื่อไวซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ขององคการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ  ในการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสํานัก
ตะครอ  เชน  หลอดไฟ  ฟิวส  ชุดโคมไฟ  สายไฟฟ้า ฯลฯ        

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานชาง  ที่ใชในการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสํานัก
ตะครอ  เชน  อิฐ  หิน  ทราย  ปูน สีน้ํา พูกัน  ตะปู  คอน  บันได
อลูมิเนียม ฯลฯ    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  เครื่องสํารอง
ไฟ แผนซีดี /เทปบันทึกขอมูลจานบันทึกขอมูลหัวพิมพ/แถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร,ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
เลเซอร,แผนกรองแสง,กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  เมาส และ
อื่นๆ ที่จําเป็น  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าโรงสูบน้ําบานโนนทองหลางที่เป็นทรัพยสิน
ของ อบต.สํานักตะครอ  ตามโครงการแกไขปัญหาภัยแลงของ
องคการบริหารสวนตําบล 

งานก่อสร้าง รวม 4,300,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,300,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,300,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางงานถนนดินเสริมลูกรัง  หมูที่ 5 ซอยแพรวา จํานวน 39,000 บาท

จางเหมากอสรางงานถนนดินเสริมลูกรัง  หมูที่ 5 ซอยแพร
วา บานทํานบเทวดา ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา  ดําเนินการ งานถมดินคันทาง ความกวางผิว
จราจร  4 เมตร ยาว  100 เมตร ความสูงดิน
ถม 1.00 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมีปริมาตรงานดินถมคัน
ทางไมนอยกวา 400 ลูกบาศกเมตร ปรับเกลี่ยแตงและบดอัด
แนน งานผิวจราจรลูกรัง ความกวางผิว
จราจร 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไมนอยกวา 60 ลูกบาศกเมตร ปรับเกลี่ยแตง
และบดอัดแนน และดําเนินการ แบบรูปรายการ  ( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 51 ลําดับที่ 15)   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉวีวรรณ หมูที่ 4  
บานหัวสระ

จํานวน 273,000 บาท

 จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฉวีวรรณ หมู
ที่  4 บานหัวสระ ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา  ซอยฉวีวรรณ ความกวางผิว
จราจร  4.00 เมตร  ยาว 130 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา  520 ตารางเมตร  และดําเนินการติด
ตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด ดําเนินการตามแบบ
รูปรายการ ( ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 63 ลําดับที่ 86 )
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข หมูที่ 13 จํานวน 194,000 บาท

จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทองสุข หมู
ที่  13 บานถนอมเขต ตําบลสํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา  ความกวางผิว
จราจร  4.00 เมตร  ยาว 92 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา  368 ตารางเมตร  และดําเนินการติด
ตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด ดําเนินการตามแบบ
รูปรายการ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 77 ลําดับที่ 171 )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานอภิชาต ชินขุน
ทด ถึงบานนายศักดิ์ดา หมูที่ 10

จํานวน 337,000 บาท

จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  10 บานศิลา
ทอง ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา  ซอยบานอภิชาต ชินขุนทด ถึงบานนายศักดิ์
ดา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวางผิว
จราจร  4.00 เมตร  ยาว 162 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา  648 ตารางเมตร  และดําเนินการติด
ตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด ดําเนินการตามแบบ
รูปรายการ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 75 ลําดับที่ 160 ) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสงา  บานวังกะหาด 
หมูที่ 15

จํานวน 263,000 บาท

จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสงา  บานวังกะ
หาด หมูที่ 15 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา ความกวางผิวจราจร 4 เมตร ยาว 125 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 500 ตาราง
เมตร  ดําเนินการตามแบบรูปรายการ  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 79 ลําดับที่ 183 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกตะแบก ถึง วัง
มะนาว หมูที่ 8

จํานวน 263,000 บาท

จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกตะแบก ถึง วัง
มะนาว หมูที่  8 บานหนองโพธิ์เหนือ ตําบลสํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา ความกวางผิว
จราจร  4.00 เมตร  ยาว 125 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา  500 ตารางเมตร  และดําเนินการติด
ตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด ดําเนินการตามแบบ
รูปรายการ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 53 ลําดับที่ 28 )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปัมน้ํามันถึงหนาวัด
โนนสมบูรณ  หมูที่ 7

จํานวน 263,000 บาท

จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปัมน้ํามันถึงหนาวัด
โนนสมบูรณ  หมูที่ 7  บานโนนสมบูรณ ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา  ความกวางผิว
จราจร  4.00 เมตร  ยาว 125 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา  500 ตารางเมตร  และดําเนินการติด
ตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด ดําเนินการตามแบบ
รูปรายการ ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 52 ลําดับที่ 21 ) 

โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลทติก สายทุงใหญ  
หมูที่ 2 บานหนองโพธิ์

จํานวน 269,100 บาท

จางเหมาถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลทติก สายทุงใหญ  หมู
ที่ 2 บานหนองโพธิ์  ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา ความกวางผิวจราจร 5 เมตร ยาว 94 เมตร หรือมีผิว
จราจรแอสฟัลทติก ไมนอยกวา 470 ตารางเมตร และดําเนินการ
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด ดําเนินการตามแบบ
รูปรายการ  ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อบต.สํานักตะครอ หนา 59 ลําดับที่ 68 )
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โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอยตาวิง 2 หมูที่ 11 บานวังกะทะ
เหนือ

จํานวน 266,000 บาท

 จางเหมากอสรางถนนลูกรัง ซอยตาวิง 2 หมูที่ 11 บานวังกะทะ
เหนือ  ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา งานถมดินคันทาง ความกวางผิว
จราจร 4 เมตร ยาว 1,080 เมตร ความสูงดินถม 0.50 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินถมคันทางไมนอยกวา 2,160 ลูกบาศกเมตร ปรับ
เกลี่ยแตงและบดอัดแนน งานผิวจราจรลูกรัง ความกวางผิว
จราจร 4.00 เมตร ยาว 1,080 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไมนอยกวา 648 ลูกบาศกเมตร ปรับเกลี่ยแตง
และบดอัดแนน และดําเนินการติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ชุด ดําเนินการตามแบบรูปรายการ  (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 86 ลําดับที่ 232 )

โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายไรตาตี๋ ถึง นานายหรึ่ม บานโนน
ทองหลาง หมูที่ 12

จํานวน 268,000 บาท

จางเหมากอสรางถนนหินคลุก สายไรตาตี๋ ถึง นานายหรึ่ม บาน
โนนทองหลาง หมูที่ 12 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา  ถนนหินคลุก ความกวางผิว
จราจร  5 เมตร ยาว 323 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 242.25 ลูกบาศกเมตร ปรับเกลี่ยแตงและบดอัด
แนน และดําเนินการติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด ดําเนินการ
ตามแบบรูปรายการ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 77 ลําดับที่ 169 )
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โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานทํานบเทวดา  หมูที่ 5 จํานวน 233,000 บาท

จางเหมากอสรางถนนหินคลุกบานทํานบเทวดา หมูที่  5 ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา  ซอยสุด
เทห ถนนหินคลุก ความกวางผิว
จราจร  4 เมตร ยาว 194 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา  116.40 ลูกบาศกเมตร ซอยสดชื่น ถนนหินคลุก ความ
กวางผิวจราจร  4 เมตร ยาว 156 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 93.6 ลูกบาศกเมตร ปรับเกลี่ยแตงและบดอัดแนน และ
ดําเนินการติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด ดําเนินการตามแบบ
รูปรายการ  ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 68 ลําดับที่ 120 )    

โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ 
บานชุมชนพัฒนา หมูที่ 6

จํานวน 268,000 บาท

จางเหมากอสรางถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา ถึง วัด
ธรรมจักษุ  บานชุมชนพัฒนา หมูที่ 6 ตําบลสํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา  ความกวางผิว
จราจร  5 เมตร ยาว 323 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 242.25 ลูกบาศกเมตร ปรับเกลี่ยแตงและบดอัด
แนน และดําเนินการติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด ดําเนินการ
ตามแบบรูปรายการ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 69 ลําดับที่ 125 )  

โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายหนองไอเขียว หมูที่ 9 จํานวน 269,000 บาท

จางเหมากอสรางถนนหินคลุก สายหนองไอเขียว หมูที่  9 บานวัง
กะทะ ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา  ถนนหินคลุก ความกวางผิว
จราจร  4 เมตร ยาว 405 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 243 ลูกบาศกเมตร ปรับเกลี่ยแตงและบดอัดแนน และ
ดําเนินการติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด ดําเนินการตามแบบ
รูปรายการ  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 85 ลําดับที่ 224 )
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําตะแกรงเหล็กจากหลังบานยายป้วนถึง
บานนายจิ้ม บานสํานักตะครอรวมพัฒนา  หมูที่ 16

จํานวน 270,000 บาท

จางเหมากอสรางรางระบายน้ําน้ําตะแกรงเหล็กจากหลังบานยาย
ป้วนถึงบานนายจิ้ม บานสํานักตะครอรวมพัฒนา  หมูที่ 16 ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา ความกวาง
ราง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว  100 เมตร และดําเนินการ
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด ดําเนินการตามแบบ
รูปรายการ  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 96 ลําดับที่ 39 )

โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน หมูที่ 3 บานเทพนิ
มิตร

จํานวน 256,600 บาท

จางเหมาระบายน้ําภายในหมูบาน บานเทพนิมิตร  หมูที่ 3 ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา  ความกวาง
ราง 0.30 เมตร ยาว  135 เมตร และดําเนินการติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ชุด ดําเนินการตามแบบรูปรายการ   (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อบต.สํานักตะครอ หนา 93 ลําดับที่ 15 ) 

โครงการทําประตูน้ํา เปิด ปิด ระหวางสระขุนชนะกับคลอง หมูที่ 1 
บานสํานักตะครอ

จํานวน 250,700 บาท

จางเหมาทําประตูน้ํา เปิด ปิด ระหวางสระขุนชนะกับคลอง  หมู
ที่ 1 บานสํานักตะครอ  ตําบลสํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา และดําเนินการติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ชุด ดําเนินการตามแบบรูปรายการ( แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบ
ต.สํานักตะครอ หนา 92 ลําดับที่ 9 )
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โครงการปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมูที่ 14 จํานวน 267,000 บาท

จางเหมาปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมูที่  14 บาน
เทพารักษ ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา  ความกวางผิวจราจร  4 เมตร ยาว 635 เมตร ความ
หนา 0.10 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 254 ลูกบาศกเมตร ปรับเกลี่ยแตงและบดอัดแนน และ
ดําเนินการติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด ดําเนินการตามแบบ
รูปรายการ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 81 ลําดับที่ 193 )

เงินคาจางเหมาออกแบบรับรองแบบ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางเหมาออกแบบรับรองแบบ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

เงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) จํานวน 20,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

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

1) โครงการการจัดกิจกรรมสงเสริมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ  เชน  คาจัดสถานที่  เครื่องขยายเสียง  คาวัสดุ
อุปกรณ ของขวัญของรางวัล  และคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
 เป็นตน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 112 ลําดับที่ 2)

วันที่พิมพ : 1/9/2564  09:04:33 หนา : 49/51



2) โครงการสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม  ใน
ตําบลสํานักตะครอ  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาวัสดุกอสราง  คา
จางเหมาบริการอื่นๆ คาป้ายโครงการ  และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ เป็นตน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ
.2561-2565 หนา 113 ลําดับที่ 11 )

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมตาม
โครงการ อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-
2565 หนา 132 ลําดับที่ 8)

2) โครงการสงเสริมรณรงคปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมรณรงคปลูกหญาแฝก
เฉลิมพระเกียรติ  เชน  คาอาหารเครื่องดื่ม  คาป้าย
โครงการ  และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ เป็น
ตน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ
.2561-2565 หนา 131 ลําดับที่ 4)

3) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันตนไมแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวัน
ตนไมแหงชาติ เชน  คาอาหารเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ  และ
วัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ  เป็นตน  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น   พ.ศ.2561-2565 หนา 131 ลําดับที่ 3)
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4) โครงการรักษาป่ามเหศักดิ์ สักสยามมินทร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในกิจกรรมรักษาป่ามเหศักดิ์ สักสยามมิ
นทร  เชน คาจางเหมารถเกรดเกลี่ยปรับพื้นที่ คา
ดูแล บํารุง รักษาสภาพป่ามเหศักดิ์ สักสยามมินทร  ป้าย
โครงการ และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นในกิจกรรมฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนา 132 ลําดับที่ 7)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

146,000

เงินสํารองจาย 200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,620,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสนับสนุนกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่องค์การ
บริหารสวนตําบลสํานัก
ตะคร้อ

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทนสําหรับพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหาร
สวนตําบลสํานักตะคร้อ

10,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

360,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

146,000

เงินสํารองจาย 200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,620,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสนับสนุนกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่องค์การ
บริหารสวนตําบลสํานัก
ตะคร้อ

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทนสําหรับพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหาร
สวนตําบลสํานักตะคร้อ

10,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

360,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,836,800

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,477,480 2,700 580,800

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,770,780 357,780 1,295,200 349,440

เงินประจําตําแหนง 294,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

92,100 81,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้าง
ประจํา

156,720

เงินวิทยฐานะ 42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,836,800

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 700,000 2,760,980

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

523,000 6,296,200

เงินประจําตําแหนง 42,000 378,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

80,000 253,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้าง
ประจํา

156,720

เงินวิทยฐานะ 42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

6,000 1,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

934,300 160,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

57,000 20,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 155,000 40,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

77,580

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียน

40,000

(2) คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 9,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

220,000 1,314,300

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

5,000 82,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 255,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

77,580

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียน

40,000

(2) คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1) โครงการการจัด
กิจกรรมสงเสริมหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

1) โครงการรวมพลัง
เยาวชนทํางานบริการ
สังคมและเดินรณรงค์ตอ
ต้านยาเสพติด เนื่องใน
วันตอต้านยาเสพติด

20,000

1) โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

1) รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

80,000

1)โครงการแขงขันกีฬา
ตอต้านยาเสพติด

200,000

1)โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานที่ของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

2) โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในครอบครัว และสถาน
ศึกษา

20,000

2) โครงการสงเสริมการ
เกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1) โครงการการจัด
กิจกรรมสงเสริมหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

20,000 20,000

1) โครงการรวมพลัง
เยาวชนทํางานบริการ
สังคมและเดินรณรงค์ตอ
ต้านยาเสพติด เนื่องใน
วันตอต้านยาเสพติด

20,000

1) โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000 10,000

1) รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

80,000

1)โครงการแขงขันกีฬา
ตอต้านยาเสพติด

200,000

1)โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานที่ของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

2) โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในครอบครัว และสถาน
ศึกษา

20,000

2) โครงการสงเสริมการ
เกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2) โครงการสงเสริม
รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ

2)โครงการแขงขันกีฬาสี
สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

15,000

2)โครงการผลิตสื่อด้วย
มือ ของเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

5,000

3) โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติและวัน
ต้นไม้แหงชาติ

3) โครงการอบรมศึกษา
ดูงานเสริมสร้างความรู้
ให้กับกลุม อสม.กลุม
สตรี กลุมแมบ้าน

250,000

3)โครงการแขงขันฟุต
ซอลเด็กและเยาวชน

30,000

3)โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (สนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

257,250

4) โครงการรักษาป่า
มเหศักดิ์ สักสยามมินทร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2) โครงการสงเสริม
รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ

5,000 5,000

2)โครงการแขงขันกีฬาสี
สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

15,000

2)โครงการผลิตสื่อด้วย
มือ ของเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

5,000

3) โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติและวัน
ต้นไม้แหงชาติ

20,000 20,000

3) โครงการอบรมศึกษา
ดูงานเสริมสร้างความรู้
ให้กับกลุม อสม.กลุม
สตรี กลุมแมบ้าน

250,000

3)โครงการแขงขันฟุต
ซอลเด็กและเยาวชน

30,000

3)โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (สนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

257,250

4) โครงการรักษาป่า
มเหศักดิ์ สักสยามมินทร์

10,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:15:47 หน้า : 10/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4) โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา(สนับสนุนคาสื่อ
การเรียนการสอน)

85,000

5) โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวันสตรีสากล
ตําบลสํานักตะคร้อ

15,000

5)โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

28,250

คาจ้างนักเรียนระหวาง
ปิดภาคเรียน

20,000

คาจ้างเหมาเครื่องจักร
ในการเกรด ปรับแตง 
ฝังกลบบอขยะ คาจ้าง
ชั่งปริมาณขยะ คา
บริการขุดลอกทอ
ระบายน้ําภายในตําบล
สํานักตะคร้อและอื่นๆ 
ที่จําเป็น

50,000

คาจ้างเหมาบริการ

คาจ้างเหมาบริการจัด
ทําป้ายตาง ๆ

10,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4) โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา(สนับสนุนคาสื่อ
การเรียนการสอน)

85,000

5) โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวันสตรีสากล
ตําบลสํานักตะคร้อ

15,000

5)โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

28,250

คาจ้างนักเรียนระหวาง
ปิดภาคเรียน

20,000

คาจ้างเหมาเครื่องจักร
ในการเกรด ปรับแตง 
ฝังกลบบอขยะ คาจ้าง
ชั่งปริมาณขยะ คา
บริการขุดลอกทอ
ระบายน้ําภายในตําบล
สํานักตะคร้อและอื่นๆ 
ที่จําเป็น

50,000

คาจ้างเหมาบริการ 85,000 85,000

คาจ้างเหมาบริการจัด
ทําป้ายตาง ๆ

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการดูแล
ทําความสะอาดของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลสํานัก
ตะคร้อ

84,000

คาจ้างเหมาสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 โดยให้ทําการสํารวจปี
ละ  2 ครั้ง

13,200

คาใช้จายตามโครงการ
ออกบริการการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

55,000 30,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

63,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการดูแล
ทําความสะอาดของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลสํานัก
ตะคร้อ

84,000

คาจ้างเหมาสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 โดยให้ทําการสํารวจปี
ละ  2 ครั้ง

13,200

คาใช้จายตามโครงการ
ออกบริการการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 95,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

15,000 113,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาพานพุม พานประดับ 
กรวยดอกไม้ พวงมาลัย 
ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา 
คาของขวัญ ของที่ระลึก 
คาโล ใบประกาศ รวม
ถึงคาใช้จายตางๆ ที่
สามารถเบิกได้ใน
ประเภทนี้ตามกฎหมาย
กําหนด

5,000

โครงการกิจกรรม
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
ควบคุมการกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

10,000

โครงการกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรคไข้
เลือดออก

80,000

โครงการกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย

3,500

โครงการงานพระราชพิธี 
รัฐพิธี และวันสําคัญของ
ชาติ

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาพานพุม พานประดับ 
กรวยดอกไม้ พวงมาลัย 
ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา 
คาของขวัญ ของที่ระลึก 
คาโล ใบประกาศ รวม
ถึงคาใช้จายตางๆ ที่
สามารถเบิกได้ใน
ประเภทนี้ตามกฎหมาย
กําหนด

5,000

โครงการกิจกรรม
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
ควบคุมการกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

10,000

โครงการกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรคไข้
เลือดออก

80,000

โครงการกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย

3,500

โครงการงานพระราชพิธี 
รัฐพิธี และวันสําคัญของ
ชาติ

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเลือกตั้ง
คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาฯในกรณีตําแหนง
วางหรือเลือกตั้งใหม

250,000

โครงการจัดกิจกรรมคัด
แยกขยะ เป็น  0 
ประจําปี  2565

30,000

โครงการจัดงานพิธีบวง
สรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุ
รนารีอําเภอเทพารักษ์

5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจําปี 2565

50,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

120,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา ประจําปี 2565

50,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล

5,000

โครงการจัดอบรมการ
ป้องกันไฟป่าและระบบ
ดับเพลิง

20,000

โครงการดานชุมชน 5,000

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  09:15:47 หน้า : 17/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเลือกตั้ง
คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาฯในกรณีตําแหนง
วางหรือเลือกตั้งใหม

250,000

โครงการจัดกิจกรรมคัด
แยกขยะ เป็น  0 
ประจําปี  2565

30,000

โครงการจัดงานพิธีบวง
สรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุ
รนารีอําเภอเทพารักษ์

5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจําปี 2565

50,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

120,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา ประจําปี 2565

50,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล

5,000

โครงการจัดอบรมการ
ป้องกันไฟป่าและระบบ
ดับเพลิง

20,000

โครงการดานชุมชน 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณอาคารสํานักงาน 
 อบต.สํานักตะคร้อ

20,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน

30,000

โครงการสร้างสรรค์งาน
ประติมากรรมประจํา
ท้องถิ่น

55,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปนิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระน้องนา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัย
ลักษณ์ฯ

76,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ําขอพรผู้สูงอายุ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณอาคารสํานักงาน 
 อบต.สํานักตะคร้อ

20,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน

30,000

โครงการสร้างสรรค์งาน
ประติมากรรมประจํา
ท้องถิ่น

55,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปนิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระน้องนา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัย
ลักษณ์ฯ

76,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ําขอพรผู้สูงอายุ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง 
สมรรถนะการประสาน
งานเพื่อระดมทรัพยากร
สงเสริมอนามัยเจริญ
พันธุ์ป้องกันแก้ไขปัญหา
เอดส์และการตั้งครรภ์
ในกลุมวัยรุน

20,000

โครงการหนูน้อยนัก
ปฏิบัติธรรม

5,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน
สวนตําบลและพนักงาน

15,000

โครงการอบรมป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

10,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ   
เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารสวนตําบลและผู้
นําชุมชน ตําบลสํานัก
ตะคร้อ

450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง 
สมรรถนะการประสาน
งานเพื่อระดมทรัพยากร
สงเสริมอนามัยเจริญ
พันธุ์ป้องกันแก้ไขปัญหา
เอดส์และการตั้งครรภ์
ในกลุมวัยรุน

20,000

โครงการหนูน้อยนัก
ปฏิบัติธรรม

5,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน
สวนตําบลและพนักงาน

15,000

โครงการอบรมป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

10,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ   
เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารสวนตําบลและผู้
นําชุมชน ตําบลสํานัก
ตะคร้อ

450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเสริม
สร้างประสิทธิภาพการ
ทํางานของคณะผู้
บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวน
ตําบลสํานักตะคร้อ

15,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากรท้อง
ถิ่น  และพนักงานจ้าง

15,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัย

10,000

จ้างเหมาประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอการให้บริการของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลสํานักตะคร้อ

20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 1,106,800

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเสริม
สร้างประสิทธิภาพการ
ทํางานของคณะผู้
บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวน
ตําบลสํานักตะคร้อ

15,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากรท้อง
ถิ่น  และพนักงานจ้าง

15,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัย

10,000

จ้างเหมาประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอการให้บริการของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลสํานักตะคร้อ

20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 100,000 110,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 110,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,111,800

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

วัสดุสํานักงาน 95,000 30,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

คาไฟฟ้า 230,000 50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 15,000

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 34,000

ซื้อเครื่องปรับอากาศ 46,100

ซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA

5,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 145,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

คาไฟฟ้า 150,000 430,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 15,000

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 34,000

ซื้อเครื่องปรับอากาศ 46,100

ซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA

5,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างงาน
ถนนดินเสริมลูกรัง  หมู
ที่ 5 ซอยแพรวา

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยฉวีวรรณ หมูที่ 4  
บ้านหัวสระ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยทองสุข หมูที่ 13

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านอภิชาต ชินขุน
ทด ถึงบ้านนายศักดิ์ดา 
หมูที่ 10

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสงา  บ้านวังกะหาด 
หมูที่ 15

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกตะแบก ถึง วัง
มะนาว หมูที่ 8
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างงาน
ถนนดินเสริมลูกรัง  หมู
ที่ 5 ซอยแพรวา

39,000 39,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยฉวีวรรณ หมูที่ 4  
บ้านหัวสระ

273,000 273,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยทองสุข หมูที่ 13

194,000 194,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านอภิชาต ชินขุน
ทด ถึงบ้านนายศักดิ์ดา 
หมูที่ 10

337,000 337,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสงา  บ้านวังกะหาด 
หมูที่ 15

263,000 263,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกตะแบก ถึง วัง
มะนาว หมูที่ 8

263,000 263,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปัมน้ํามันถึงหน้าวัด
โนนสมบูรณ์  หมูที่ 7

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติก สายทุงใหญ  
หมูที่ 2 บ้านหนองโพธิ์

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง ซอยตาวิง 2 หมูที่ 
11 บ้านวังกะทะเหนือ

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก สายไรตาตี๋ ถึง 
นานายหรึ่ม บ้านโนน
ทองหลาง หมูที่ 12

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบ้านทํานบ
เทวดา  หมูที่ 5

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกสายชุมชน
พัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ 
บ้านชุมชนพัฒนา หมูที่ 
6
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปัมน้ํามันถึงหน้าวัด
โนนสมบูรณ์  หมูที่ 7

263,000 263,000

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติก สายทุงใหญ  
หมูที่ 2 บ้านหนองโพธิ์

269,100 269,100

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง ซอยตาวิง 2 หมูที่ 
11 บ้านวังกะทะเหนือ

266,000 266,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก สายไรตาตี๋ ถึง 
นานายหรึ่ม บ้านโนน
ทองหลาง หมูที่ 12

268,000 268,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกบ้านทํานบ
เทวดา  หมูที่ 5

233,000 233,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกสายชุมชน
พัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ 
บ้านชุมชนพัฒนา หมูที่ 
6

268,000 268,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกสายหนองไอ้
เขียว หมูที่ 9

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําตะแกรงเหล็ก
จากหลังบ้านยายป้วนถึง
บ้านนายจิ้ม บ้านสํานัก
ตะคร้อรวมพัฒนา  หมู
ที่ 16

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําภายในหมู
บ้าน หมูที่ 3 บ้านเทพนิ
มิตร

โครงการทําประตูน้ํา 
เปิด ปิด ระหวางสระขุน
ชนะกับคลอง หมูที่ 1 
บ้านสํานักตะคร้อ

โครงการปรับปรุงโดย
เสริมหินคลุก สายหนอง
กก หมูที่ 14

เงินคาจ้างเหมาออก
แบบรับรองแบบ

เงินชดเชยคางานกอ
สร้าง (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกสายหนองไอ้
เขียว หมูที่ 9

269,000 269,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําตะแกรงเหล็ก
จากหลังบ้านยายป้วนถึง
บ้านนายจิ้ม บ้านสํานัก
ตะคร้อรวมพัฒนา  หมู
ที่ 16

270,000 270,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําภายในหมู
บ้าน หมูที่ 3 บ้านเทพนิ
มิตร

256,600 256,600

โครงการทําประตูน้ํา 
เปิด ปิด ระหวางสระขุน
ชนะกับคลอง หมูที่ 1 
บ้านสํานักตะคร้อ

250,700 250,700

โครงการปรับปรุงโดย
เสริมหินคลุก สายหนอง
กก หมูที่ 14

267,000 267,000

เงินคาจ้างเหมาออก
แบบรับรองแบบ

30,000 30,000

เงินชดเชยคางานกอ
สร้าง (คา K)

20,600 20,600

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1) โครงการเทิดทูนพระ
เกียรติคุณ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 วัน
ที่ 13 ตุลาคม 2564 
จํานวน 5,000 บาท

5,000

2) โครงการถวายบังคม
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์พระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยูหัว 
รัชกาลที่ 5 ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 วัน
ที่ 23 ตุลาคม 2564 
จํานวน 2,500 บาท

2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1) โครงการเทิดทูนพระ
เกียรติคุณ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 วัน
ที่ 13 ตุลาคม 2564 
จํานวน 5,000 บาท

5,000

2) โครงการถวายบังคม
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์พระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยูหัว 
รัชกาลที่ 5 ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 วัน
ที่ 23 ตุลาคม 2564 
จํานวน 2,500 บาท

2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

3) โครงการเทิดทูนพระ
เกียรติคุณ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิภพ
ลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565 วันที่ 5  
ธันวาคม 2564 จํานวน 
5,000 บาท

5,000

4) โครงการจัดงานรัฐ
พิธี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรม
ราชินี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 วัน
ที่ 3  มิถุนายน 2565 
จํานวน 10,000 บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

3) โครงการเทิดทูนพระ
เกียรติคุณ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิภพ
ลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565 วันที่ 5  
ธันวาคม 2564 จํานวน 
5,000 บาท

5,000

4) โครงการจัดงานรัฐ
พิธี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรม
ราชินี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 วัน
ที่ 3  มิถุนายน 2565 
จํานวน 10,000 บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

5) โครงการจัดงานรัฐ
พิธี เฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยูหัว ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
วันที่ 28  กรกฎาคม 
2565 จํานวน 10,000 
บาท

10,000

6) โครงการจัดงานรัฐ
พิธี วันเฉลิมพระชน
พรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา
ชะนีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565 วันที่ 12  
สิงหาคม  2565 จํานวน 
10,000 บาท

10,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

320,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แกโรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลสํานักตะคร้อ

2,163,000

รวม 13,004,000 12,550,060 602,200 6,251,300 546,000 349,440 305,000 475,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

5) โครงการจัดงานรัฐ
พิธี เฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยูหัว ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
วันที่ 28  กรกฎาคม 
2565 จํานวน 10,000 
บาท

10,000

6) โครงการจัดงานรัฐ
พิธี วันเฉลิมพระชน
พรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา
ชะนีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565 วันที่ 12  
สิงหาคม  2565 จํานวน 
10,000 บาท

10,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

320,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แกโรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลสํานักตะคร้อ

2,163,000

รวม 6,432,000 85,000 40,600,000
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