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คาแถลงงบประมาณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

รบร ร วนต บลโ ไมล ย
ภ ม ปร นบร วดปร นบร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ ร 244,731.83 445,000.00 422,000.00

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ
นญ ต

539,519.70 474,300.00 418,000.00

มวดร ยได ทรพย น 285,127.61 300,000.00 259,500.00

มวดร ยได บ็ด ตล็ด 43,590.00 6,000.00 77,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,112,969.14 1,225,300.00 1,176,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภ ษ ด รร 15,529,926.66 16,547,700.00 16,098,700.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,529,926.66 16,547,700.00 16,098,700.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวด น ด นนท่วไป 12,348,869.00 12,500,000.00 12,520,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,348,869.00 12,500,000.00 12,520,000.00

รวม 28,991,764.80 30,273,000.00 29,795,200.00
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2565

2

2563 2564 2565

งบกลาง 9,275,150.65 9,304,534.00 9,925,920.00

งบบุคลากร 6,869,348.00 9,395,080.00 10,038,700.00

งบดา นินงาน 3,372,682.53 6,555,830.00 6,481,630.00

งบลงทุน 3,008,175.00 3,515,556.00 2,269,550.00

งบ งินอุดหนุน 2,318,753.05 1,502,000.00 1,079,400.00

24,844,109.23 30,273,000.00 29,795,200.00
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ท นปร ธ น ภ ล ม ภ รบร ร วน บล มล ย

. . 2565

1. ถ น ร ลั
1.1

ถล บปร ม
. . 2565

1.1.1 54,354,551.45

1.1.2 41,289,484.46

1.1.3 15,500,380.97

1.1.4 0 0.00

1.1.5 11 2,173,256.00

1.2 0.00

. . 2564 30 . . 2564

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม พ.ศ. 2563
2.1 28,991,764.80

ษ 244,731.83

539,519.70

285,127.61

0.00

็ ็ 43,590.00

0.00

ษ 15,529,926.66

12,348,869.00

2.2 15,444.00

2.3 24,844,109.23
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9,275,150.65

6,869,348.00

3,372,682.53

3,008,175.00

2,318,753.05

ื 0.00

2.4 15,444.00

2.5 ื 797,500.00

2.6 0.00

2.7 0.00
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ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ  

ข ง

งค รบร รส่วนต บล ค มล ย
ภ ม งปร จีนบรี  จง วดปร จีนบรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 99,557 86,740 113,000 11.5 % 126,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,860 3,921 8,000 0 % 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,930,700 6,030,300 6,500,000 6.15 % 6,900,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,526,400 1,555,200 1,680,000 1.19 % 1,700,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 29,500 29,000 30,000 0 % 30,000

เงินสํารองจาย 382,802 1,309,589.65 1,433,804 -48.29 % 741,416

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 345,504

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่

0 75,000 75,000 0 % 75,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริ ารสวนตําบลโคกไม้ลาย
อําเภอเมืองปราจีนบุรี    จัง วัดปราจีนบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:46 น้า : 1/41
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

161,720 185,400 355,460 -100 % 0

รวมงบกลาง 8,134,539 9,275,150.65 10,195,264 9,925,920
รวมงบกลาง 8,134,539 9,275,150.65 10,195,264 9,925,920
รวมงบกลาง 8,134,539 9,275,150.65 10,195,264 9,925,920

รวมแผนงานงบกลาง 8,134,539 9,275,150.65 10,195,264 9,925,920
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

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

คาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตําบล

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

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:46 น้า : 2/41
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,014,734 1,022,400 1,062,270 28.78 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,699,454 1,707,120 1,746,990 2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,447,594 1,615,040 1,850,000 27.89 % 2,365,920

เงินประจําตําแ นง 80,709 90,000 90,000 0 % 90,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 267,120 74.87 % 467,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 69,000 4.35 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,768,303 1,945,040 2,276,120 2,995,040
รวมงบบุคลากร 3,467,757 3,652,160 4,023,110 5,047,760

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

34,500 19,500 200,000 4 % 208,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 31,500 38,500 60,000 0 % 60,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:46 น้า : 3/41
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 80,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 33,500 47,820 80,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 99,500 105,820 355,000 348,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

 คาจัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ตาง ๆ 17,890 25,620 0 0 % 0

 คาปรับปรุงเว็ปไซต์ขององค์การบริ ารสวน
ตําบล  

0 10,000 0 0 % 0

การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ตาง ๆ 0 0 30,000 0 % 30,000

คาจ้างเ มาจัดทําป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์ตาง ๆ 

0 6,108 0 0 % 0

คาจ้างเ มาบริการ 1,340 50,850 89,000 -10.11 % 80,000

คาเชาพื้นที่จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ 4,666.67 7,000 8,000 0 % 8,000

คาติดตั้งไฟฟ้า 0 0 20,000 0 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 5,700 0 0 0 % 0

คารังวัดและตรวจสอบที่ดินสาธารณ
ประโยชน์และคาธรรมเนียมตาง ๆ เกี่ยวกับ
ที่ดินสาธารณประโยชน์

0 0 30,000 0 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:46 น้า : 4/41
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ขาวสาร จัดซื้อ
นังสือพิมพ์ประจํา มูบ้าน

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของอบต.โคกไม้
ลาย

0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 94,910 46,002 100,000 100 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการตามพระราชดําริ และ
โครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ

0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการ
อนุรักษ์ รือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2556  ตาม นังสือกรมป่าไม้ ดวนที่สุด ที่ 
ทส 1602.3/17145 ลงวันที่ 25 กันยายน 
2556 อัตราไรละ 10,900 บาท

0 0 328,252 -100 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 170,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้งของอบต.(กรณีครบ
วาระ/ยุบสภา/แทนตําแ นงวาง

0 0 0 100 % 170,000

คาใช้จายเพื่อใ ้เจ้าพนักงานทําการบํารุงป่า
รือปลูกสร้างสวนป่า ตามประกาศกฎ

กระทรวงเกษตรและส กรณ์ ฉบับลงวันที่ 
17 มีนาคม 2529 ช้อ 3(11) อัตราไรละ 50 
บาท

0 0 1,498 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:46 น้า : 5/41
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเดินทางไปราชการ 3,624 45,782 60,000 83.33 % 110,000

คาธรรมเนียมใบคูมือคนงาน รือผู้รับจ้าง 
ตามใบอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า ป
.84-4 คนละ 1 บาท

0 0 12 -100 % 0

คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กํา นด
ไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ
.2518)ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 วาด้วยอัตราคา
ธรรมเนียม(15)ใบอนุญาตอื่น ๆ

0 0 20 -100 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  
และพวงมาลัย

0 1,600 10,000 0 % 10,000

โครงการตามพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จอยู ัวเเละพระเสาวนีย์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่ม
พูนความรู้และทักษะ ใ ้แกผู้บริ าร 
พนักงาน สมาชิกสภา อบต. และผู้นําชุมชน

174,090 173,200 219 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมใ ้กับ ผู้
บริ าร พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภา  เด็ก เยาวชน ประชาชน

17,880 0 20,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:46 น้า : 6/41
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูน
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานใ ้กับ ผู้
บริ าร พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
และ สมาชิกสภา

62,760 0 80,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 87,179.43 68,641.47 103,000 -2.91 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 470,040.1 434,803.47 1,130,000 798,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 57,019 52,310 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 46,445 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,625 28,970 38,000 -21.05 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 9,460 9,121.85 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 0 19,283.4 60,000 0 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 83,204.1 62,150.3 400,000 -50 % 200,000

วัสดุการเกษตร 13,870 20,336.5 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 1,710 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,720 37,049 45,000 0 % 45,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 262,053.1 229,221.05 753,000 525,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 172,925.44 187,611.61 364,000 0 % 364,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:46 น้า : 7/41
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 8,676.35 8,454.41 27,000 0 % 27,000

คาบริการโทรศัพท์ 24,415.26 2,844.06 3,000 0 % 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 12,381 32,767.8 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 10,000 21,774.5 39,000 0 % 39,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 228,398.05 253,452.38 438,000 438,000
รวมงบดาเนินงาน 1,059,991.25 1,023,296.9 2,676,000 2,109,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานแบบมีล้อเลื่อน มีท้าว มี
พนักพิง

0 0 3,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 75,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องโทรสาร 18,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 22,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เ ล็กแบบ 2 บาน 11,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เ ล็กแบบกระจกบานเลื่อน 10,000 0 7,400 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานขนาด 5 ฟุต 0 0 13,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 8,000 -100 % 0

โซฟา นัง 0 18,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:46 น้า : 8/41
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

จัดซื้อปั๊มลม 3 สูบ ขนาด 315 ลิตร ไฟ 
380 โวลต์

0 0 0 100 % 58,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 300 
กิโลกรัม

11,342 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพนยา 3 สูบ พร้อมมอเตอร์ 
สายแรงดันสูง ัวฉีดแรงดันสูง สํา รับล้าง
รถ และพนยาได้

0 0 0 100 % 21,000

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร์ไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติ

6,206 0 0 0 % 0

จัดซื้อเลื่อยโซยนต์พร้อมบาร์โซ 18 นิ้ว 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ 
SMART TV ขนาด 75 นิ้ว ระดับความ
ละเอียดจอภาพไมน้อยกวา 3840 X 2160 
พิกเซล

0 0 0 100 % 40,000

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและบริเวณรอบ
อาคารที่ทําการองค์การบริ ารสวนตําบล

100,000 0 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัด ญ้า 0 31,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:46 น้า : 9/41
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 11 ขั้น 0 0 0 100 % 2,400

จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น 0 0 0 100 % 1,500

ตู้เย็น ขนาด 16  คิวบิกฟุต 0 0 24,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อ สวานโรตารี เจาะกระแทก สกัด 0 0 0 100 % 6,500

จัดซื้อแทนตัดไฟเบอร์ 0 0 0 100 % 6,500

จัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟ้า 0 0 0 100 % 7,100

จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ  ขนาด 
9 นิ้ว

0 0 0 100 % 6,900

จัดซื้อสวาน 3/8" 0 0 0 100 % 1,250

จัดซื้อสวาน1/4" 0 0 0 100 % 1,100

จัดซื้อสวานไร้สาย เจาะเ ล็ก ไม้ ปูน 0 0 0 100 % 3,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 17,400 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0 0 60,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สํา รับ
งานประมวลผล

20,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

21,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:46 น้า : 10/41
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ รือชนิด LED สี

16,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

4,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือชนิด LED ขาว
ดํา (18 น้า/นาที)

2,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สํา รับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป

3,190 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง  
ขนาด  1 KVA  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม
น้อยกวา 1 KVA  (600 Watts) สามารถ
สํารองไฟได้ไมน้อยกวา 15 นาที 

0 0 11,600 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  

0 1,650 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 322,038 77,550 147,700 165,450
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเ ล็ก 
อบต.โคกไม้ลาย

273,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 273,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 595,038 77,550 147,700 165,450

รวมงานบริหารทั่วไป 5,122,786.25 4,753,006.9 6,846,810 7,322,210

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:46 น้า : 11/41
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 678,420 719,460 758,000 44.4 % 1,094,580

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 48,000 0 % 48,000

เงินประจําตําแ นง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 357,360 415,856 507,400 23.36 % 625,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 43,508 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,137,780 1,220,824 1,391,400 1,846,500
รวมงบบุคลากร 1,137,780 1,220,824 1,391,400 1,846,500

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

34,200 55,600 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 1,020 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:46 น้า : 12/41
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 34,200 56,620 80,000 131,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ตางๆ 0 0 20,000 -100 % 0

คาจัดทําแผนที่ภาษี 191,940 0 490,000 -79.59 % 100,000

คาจ้างเ มาบริการ 8,420 20,983 121,000 -9.09 % 110,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 19,400 0 0 0 % 0

จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ตางๆ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ 0 14,640 120,000 -41.67 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,468 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 242,228 35,623 761,000 330,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,147 63,196.8 80,000 0 % 80,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 1,580 720 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 961.8 399.3 5,000 0 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:46 น้า : 13/41
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,481 19,880 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 36,169.8 84,196.1 140,000 140,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 40,000 40,000
รวมงบดาเนินงาน 312,597.8 176,439.1 1,021,000 641,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ตู้เ ล็กแบบกระจกบานเลื่อน 0 9,800 0 0 % 0

2.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 2,500 0 0 % 0

เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด 
ขาว-ดํา ขนาดความเร็วไมต่ํากวา 30 แผน
ตอนาที เป็นระบบมัลติฟังชัน ระบบ
กระดาษธรรมดา ชนิด มึกผง ยอ - ขยาย
ได้

0 0 120,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1.กล้องถายภาพระบบดิจิตอล 0 19,300 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:46 น้า : 14/41
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

.เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก (Inkjet Printer) 
สํา รับกระดาษขนาด A3

0 0 6,300 -100 % 0

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 22,000 0 0 % 0

2.เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 11,600 0 0 % 0

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์สํา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

29,500 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสํา รับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,500 65,200 148,300 24,500
รวมงบลงทุน 29,500 65,200 148,300 24,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,479,877.8 1,462,463.1 2,560,700 2,512,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,602,664.05 6,215,470 9,407,510 9,834,210

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:46 น้า : 15/41
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนอําเภอเมืองปราจีนบุรีตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเสพติด

0 0 0 100 % 20,000

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 20,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 2,749 4,838.52 % 135,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 0 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 302,225 324,000 324,000 0 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 33,580 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 335,805 360,000 386,749 519,760
รวมงบบุคลากร 335,805 360,000 386,749 519,760

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:46 น้า : 16/41
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 19,200 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 19,200 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ 0 30,000 60,000 0 % 60,000

โครงการตั้งจุดบริการประชาชน 35,904 15,960 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 0 0 95,000 -100 % 0

โครงการสมาชิก อปพร.รวมปฏิบัติงานตั้ง
จุดบริการและจุดตรวจภายในตําบลเนื่องใน
เทศกาลปีใ มและสงกรานต์ ฯลฯ

0 0 0 100 % 50,000

อบรมเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทา
ภัยตาง ๆ

16,350 0 60,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 78,126.89 156,450 260,000 -61.54 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 130,380.89 202,410 525,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุยานพา นะและขนสง 8,800 2,000 80,000 87.5 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 29,692 46,439.4 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,900 0 0 100 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 43,200 37,000 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 112,592 85,439.4 160,000 330,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 11,477.98 13,954.25 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,477.98 13,954.25 0 0
รวมงบดาเนินงาน 254,450.87 321,003.65 715,000 570,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู 32,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต์

48,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องวงจรปิด ภายนอกอาคารจํานวน 
1 ตัว

0 64,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:46 น้า : 18/41
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุม
มองคงที่สํา รับติดตั้งภายนอกอาคาร
สํา รับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

0 0 64,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ตู้เก็บชุดดับเพลิง 0 0 7,000 -100 % 0

ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 84,500 64,000 78,000 0
รวมงบลงทุน 84,500 64,000 78,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

เงินอุด นุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
ปราจีนบุรีตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญ ายาเสพติด

0 0 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 50,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 50,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 674,755.87 745,003.65 1,229,749 1,089,760
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 674,755.87 745,003.65 1,229,749 1,109,760
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 250,000 -1.86 % 245,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 0 250,000 245,340
รวมงบบุคลากร 0 0 250,000 245,340

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 30,000 20 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 36,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 50,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 80,000 86,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 0 330,000 331,340
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 278,700 294,840 320,000 3.61 % 331,560

เงินวิทยฐานะ 0 0 59,500 -29.41 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 157,800 163,740 173,880 3.93 % 180,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 1,620 540 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 438,120 459,120 577,380 578,280
รวมงบบุคลากร 438,120 459,120 577,380 578,280

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 9,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 6,660 4,500 9,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,660 4,500 9,000 9,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 7,900 0 30,000 -100 % 0
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จ้างเ มาซอมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนดินทอง

0 19,000 0 0 % 0

จ้างเ มาทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผน
ดินทอง

27,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการบริ ารสถานศึกษาเป็นคา
เครื่องแบบนักเรียน

0 0 0 100 % 2,700

คาใช้จายในการบริ ารสถานศึกษาเป็นคา
นังสือเรียน

0 0 0 100 % 1,800

คาใช้จายในการบริ ารสถานศึกษาเป็นคา
อุปกรณ์การเรียน

0 0 0 100 % 1,800

คาใช้จายในการบริ ารสถารศึกษาเป็นคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0 0 0 100 % 3,870

คาบริ ารสถานศึกษา คาจัดการเรียนการ
สอน (คาราย ัว)

40,800 34,000 40,800 -100 % 0

คาบริ ารสถานศึกษา คาจัดการเรียนการ
สอน(คาราย ัว)

0 0 0 100 % 32,300

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวม มวกนิรภัย 0 0 0 100 % 10,000

โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนดินทอง

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา (อา ารกลางวัน)

99,320 78,940 117,600 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษา คาเครื่องแบบนักเรียน สํา รับ
เด็กปฐมวัย 3-5 ขวบ

2,700 3,900 4,800 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษาคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสํา รับ
เด็กปฐมวัย 3-5 ขวบ

0 0 6,880 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษาคา นังสือเรียนสํา รับเด็ก
ปฐมวัย 3-5 ขวบ

1,800 2,600 3,200 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษาคาอุปกรณ์การเรียน สํา รับเด็ก
ปฐมวัย 3-5 ขวบ

1,800 2,600 3,200 -100 % 0

โครงการสนับสนุนอา ารกลางวันเด็กนัก
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผนดินทอง

0 0 0 100 % 97,760

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,897 22,983.6 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 187,217 164,023.6 256,480 180,230
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,985 6,928 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,290 4,245 15,000 2,253.33 % 353,000
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คาอา ารเสริม (นม) 283,760.94 326,781.03 336,700 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,410 0 8,000 0 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 298,445.94 337,954.03 377,700 379,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 20,377.13 26,466.73 0 0 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,129.3 2,520.4 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,382.58 7,575.6 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 25,889.01 36,562.73 0 0
รวมงบดาเนินงาน 518,211.95 543,040.36 643,180 568,230

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 121.8 x 
40.6 x 88 ซม.

6,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะ ขนาดกว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 
180 เซนติเมตร สูง 55 เซนติเมตร พร้อม
เก้าอี้ จํานวน 4 ชุด

0 0 0 100 % 27,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,200 0 0 27,600
รวมงบลงทุน 6,200 0 0 27,600
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

เงินอุด นุนคาอา ารกลางวันโรงเรียนบ้าน
นองชะอม

176,000 224,000 232,000 -100 % 0

เงินอุด นุนคาอา ารกลางวันโรงเรียนวัด
ท้าวอูทอง

384,000 400,000 372,000 -100 % 0

อุด นุนคาอา ารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้าน นองชะอม

0 0 0 100 % 235,200

อุด นุนอา ารกลางวันโรงเรียนวัดท้าวอู
ทอง

0 0 0 100 % 424,200

รวมเงินอุดหนุน 560,000 624,000 604,000 659,400
รวมงบเงินอุดหนุน 560,000 624,000 604,000 659,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,522,531.95 1,626,160.36 1,824,560 1,833,510
รวมแผนงานการศึกษา 1,522,531.95 1,626,160.36 2,154,560 2,164,850
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

11,778 4,122 13,650 906.59 % 137,400

รวมค่าตอบแทน 11,778 4,122 13,650 137,400
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 58,890 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและยาคุมกําเนิดสํา รับสุนัขและ
แมว

0 48,000 100,000 0 % 100,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้การป้องกันโรค
ติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัด
ทํา น้ากากอนามัย

0 11,560 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 58,890 59,560 110,000 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0 4,645.2 0 0 % 0
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วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 68,000 68,400 11,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 68,000 73,045.2 11,000 0
รวมงบดาเนินงาน 138,668 136,727.2 134,650 247,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพน มอกควัน 59,000 0 0 0 % 0

ชุดกัง ันเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,000 0 50,000 0
รวมงบลงทุน 59,000 0 50,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 197,668 136,727.2 184,650 247,400
รวมแผนงานสาธารณสุข 197,668 136,727.2 184,650 247,400

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น 412,740 432,480 450,000 38.07 % 621,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 0 % 24,000
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เงินประจําตําแ นง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 307,920 176,837 317,520 -11.26 % 281,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,920 2,487 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 773,580 653,804 857,520 993,060
รวมงบบุคลากร 773,580 653,804 857,520 993,060

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 1,870 1,810 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,870 1,810 5,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ 2,700 0 40,000 0 % 40,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ทําการ อบต
.โคกไม้ลาย

0 0 0 100 % 176,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,097 9,463 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 5,797 9,463 90,000 266,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 3,618 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 790 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 566.4 832.7 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,955 600 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 12,929.4 1,432.7 95,000 80,000
รวมงบดาเนินงาน 20,596.4 12,705.7 190,000 356,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เ ล็กบานเลื่อน 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

0 0 30,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่อพิมพ์แบบฉีด มึก A 3 0 0 6,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 46,300 0
รวมงบลงทุน 0 0 46,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 794,176.4 666,509.7 1,093,820 1,349,060
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเ มาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกําลังไฟฟ้า

0 90,000 100,000 -100 % 0

คาจ้างเ มาบริการคาจ้างทําของตาง ๆ 177,994.5 0 59,000 -100 % 0

คาจ้างเ มาปรับปรุงซอมแซมและขยายเขต
เสียงตามสายภายในตําบลโคกไม้ลาย

90,000 62,000 130,000 -100 % 0

คาติดตั้งไฟฟ้า 75,000 0 0 0 % 0

จ้างเ มาเปิดทางสาธารณประโยชน์ มูที่ 7  
ตอจากสายเอี่ยมเจริญ กว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ความยาวประมาณ 100 เมตร 

0 110,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 342,994.5 262,000 289,000 0
รวมงบดาเนินงาน 342,994.5 262,000 289,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ติดตั้งกระจกโค้ง มูที่ 7 0 0 3,856 -100 % 0
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ติดตั้งป้ายชื่อถนน มูที่ 1 - มูที่ 7 0 0 154,600 -100 % 0

ติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียน 0 0 7,780 -100 % 0

ติดตั้งป้ายบอกทาง มูที่ 1 - มูที่ 7 0 0 154,600 -100 % 0

ติดตั้งป้ายระ วางแนวเขตตําบลกับตําบล
ใกล้เคียง

0 0 61,840 -100 % 0

ติดตั้งไฟสองสวางรายทางแบบโซลาเซลล์ 
ถนนดอนยาง-ปากพลี

0 0 624,000 -100 % 0

ติดตั้งไฟสัญญาณเตือนทางแยก 0 0 31,980 -100 % 0

ป้ายเตือนเขตทางข้าม น้าโรงเรียน 0 0 4,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 1,043,256 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างพื้น คสล.บริเวณที่ทําการองค์การ
บริ ารสวนตําบลโคกไม้ลาย

0 0 0 100 % 352,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนน คสล.สายชวดพัฒนา จาก มู 
6 ถึง มู 1 ตําบลโคกไม้ลาย เชื่อมตําบลไม้
เค็ด

0 0 0 100 % 300,000

กอสร้างถนน คสล.สายชวดพัฒนา มูที่ 6 0 0 500,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล.สายพัฒนาชุมชน มู 4 0 0 0 100 % 300,000
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กอสร้างถนน คสล.สายสุขใจ มูที่ ๕    0 0 200,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยบ้าน
เ นือสามัคคี มูที่ 3

0 0 172,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ซอยรัก
น้าที่ มูที่ 5

147,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ถนนสาย
ยาเจียว มูที่ 2

260,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก ถนนสาย
เลียบริมคลองยาง มูที่ 1

262,000 490,000 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก มูที่ 7 
สายประชานิมิตร ขนาดกว้าง 0.00-4.00 
เมตร ยาว 93 เมตร นา 0.00-0.15 เมตร

200,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็กถนนสาย
ประชานิมิตร มูที่ 7

500,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็กสายยา
เจียว มู 2

0 0 0 100 % 500,000

กอสร้างทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชล
ประทาน มูที่ 7

0 0 770,000 -100 % 0

กอสร้างแนวกันน้ํา คสล.บริเวณชายคลอง
ยาง มูที่ ๑

0 0 200,000 -100 % 0

กอสร้างพื้นคอนกรีตบริเวณ น้าที่ทําการ 
อบต.โคกไม้ลาย

0 496,000 0 0 % 0
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วางทอระบายน้ําถนนสายสุขเกษม และ
ถนนสายเพ็ชรทิม มูที่ 2

0 630,000 0 0 % 0

วางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร มู 6 0 0 0 100 % 300,000

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
สุวินทร มู 3

0 0 0 100 % 300,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงรางระบายน้ํา มูที่ ๒    0 0 160,000 -100 % 0

ลง ินคลุกไ ลทางข้างถนนดอนยาง-ปาก
พลี  มูที่ 3

0 393,000 0 0 % 0

ลง ินคลุกไ ลทาง มูที่่ 3 ข้างถนนดอนยาง
ปากพลี

224,000 0 0 0 % 0

ลอกวัชพืชคลองชวดพัฒนา 0 300,000 0 0 % 0

เสริมดินลูกรังไ ลทางข้างถนนเต็มพัฒนา
และถนนเรียบริมคลองยาง  มูที่ 1

0 167,000 0 0 % 0

เสริมดินลูกรังไ ลทางถนนภายใน มูบ้าน  
มูที่ 5

0 112,500 0 0 % 0

เสริมลูกรังไ ลทางถนนจารุวังโสและถนน 
ทสปช.  

0 130,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,593,000 2,718,500 2,002,000 2,052,000
รวมงบลงทุน 1,593,000 2,718,500 3,045,256 2,052,000

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ

ขยายเขตจํา นายน้ําประปาภูมิภาค  ถนน
สายพัฒนาชุมชน ถนนสายสงวนวงษ์ ถนน
สายชลประทาน ถนนสายยาเจียว 4 ถนน
สายรื่นกลิ่น และถนนสายสุขเกษม 4 มูที่ 
4

0 465,000 0 0 % 0

ขยายเขตจํา นายน้ําประปาภูมิภาค  ถนนสุ
ขิโต มูที่ 4

600,000 0 0 0 % 0

ขยายเขตจํา นายน้ําประปาภูมิภาค 
โครงการ นึ่งและสอง มูที่  7 

185,846 0 0 0 % 0

ขยายเขตจํา นายน้ําประปาภูมิภาค ซอยสุ
คันธาราม 2 และซอยสุคันธาราม 1 มูที่ 6

436,148.5 0 0 0 % 0

ขยายเขตจํา นายน้ําประปาภูมิภาค ถนน
สายสมานจิต มูที่ 7

0 349,000 0 0 % 0

ขยายเขตจํา นายน้ําประปาภูมิภาค มูที่ 5 102,492.5 0 0 0 % 0

ขยายเขตจํา นายน้ําประปาสวนภูมิภาค 
มู 7 มูบ้าน นึ่งและสอง (ตอจากเดิม)

0 71,353 0 0 % 0

ขยายเขตจํา นายน้ําประปาสวนภูมิภาค 
มูที่ 6 สาย นองชะอม (เป๋าตังค์)

0 130,341 0 0 % 0
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ขยายเขตประปาภูมิภาค สายชลประทาน 
ถึงสายเอี่ยมเจริญ มู 7

0 0 0 100 % 400,000

ขยายเขตประปาภูมิภาคสายชลประทานถึง
สายเอี่ยมเจริญ มูที่ 7

0 0 500,000 -100 % 0

ขยายเขตประปาภูมิภาคเส้นพัฒนาชุมชน 
เส้นสงวนวงษ์ เส้นชลประทาน เส้นยาเจียว 
4 เส้นรื่นกลิ่น เส้นสุขเกษม 4  มูที่ 4

0 0 205,011 -100 % 0

ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค ซอยโชคดี มู
ที่ 5 (2)

0 166,206.19 0 0 % 0

ขยายเขตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสองสวางราย
ทาง ถนนสายโชคดี มูที่ 5 

0 58,206.19 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง
รายทางถยยสายดอนยาง-ปากพลี ถึงถนน
ชลประทาน มูที่ 6

0 454,646.67 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าสองสวางรายทาง ซอย
ชํานาญอาสา 2  มูที่ 2 

0 0 40,000 -100 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าสองสวางสาธารณะถนน
ดอนยาง - ปากพลี

137,860.74 0 0 0 % 0

ติดตั้งไฟฟ้าสองสวางรายทาง ซอยตาณัฐ 
มูที่ 3

0 0 156,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,462,347.74 1,694,753.05 901,011 400,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,462,347.74 1,694,753.05 901,011 400,000
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รวมงานไฟฟ้าและประปา 3,398,342.24 4,675,253.05 4,235,267 2,452,000
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 481,200 486,900 394,680 77.36 % 700,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 37,552 36,540 60,000 80 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 518,752 523,440 454,680 808,000
รวมงบบุคลากร 518,752 523,440 454,680 808,000

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเ มาบริการ 0 0 80,000 405 % 404,000

คาใช้บริการสถานที่ทิ้งขยะและคาบริการ
กําจัดขยะ

266,079 479,506.5 640,000 0 % 640,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอบรมการคัดแยกขยะ 0 0 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 106,890 82,304 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 372,969 561,810.5 1,020,000 1,244,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุยานพา นะและขนสง 25,600 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 155,109 133,828.6 0 100 % 150,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 7,440 13,075 15,000 0 % 15,000

วัสดุอื่น 22,500 75,000 75,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 210,649 221,903.6 190,000 265,000
รวมงบดาเนินงาน 583,618 783,714.1 1,210,000 1,509,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,102,370 1,307,154.1 1,664,680 2,317,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,294,888.64 6,648,916.85 6,993,767 6,118,060

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมตําบล/ มู
บ้าน

8,573 0 0 0 % 0
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โครงการจัดเวทีประชาคม มูบ้านและจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 8,573 0 20,000 20,000
รวมงบดาเนินงาน 8,573 0 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8,573 0 20,000 20,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้กิ่งพันธ์ไม้
เเละของดีตําบลโคกไม้ลาย

0 0 0 100 % 200,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้กับประชาชน 15,070 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 15,070 0 0 200,000
รวมงบดาเนินงาน 15,070 0 0 200,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 15,070 0 0 200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 23,643 0 20,000 220,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเเขงขันกีฬาสัมพันธ์ตอต้านภัยยา
เสพติด

0 0 0 100 % 50,000

โครงการแขงขันกีฬา 119,070 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 119,070 0 0 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 6,370 0 15,000 -66.67 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 6,370 0 15,000 5,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 760.36 747.52 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 760.36 747.52 0 0
รวมงบดาเนินงาน 126,200.36 747.52 15,000 55,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายแบบกลางแจ้ง 0 82,925 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งแบบซิ
ทอัพลด น้าท้อง

12,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งแบบ
บริ ารข้อสะโพกแบบคู

12,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งแบบ
บริ ารแขน ขา น้าท้อง

12,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งแบบ
บริ ารแขน น้าอก  ไ ล

12,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,000 82,925 0 0
รวมงบลงทุน 48,000 82,925 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 174,200.36 83,672.52 15,000 55,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

กิจกรรมวันเด็กแ งชาติ 78,128 99,078 0 0 % 0

กิจกรรมแ เทียนพรรษา 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในพิธีทางศาสนาและงานพิธี 47,270 0 0 0 % 0

โครงการตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ัว

0 13,930 30,000 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแ งชาติ 0 0 0 100 % 50,000

งานประเพณีสงกรานต์ 0 0 22,500 -11.11 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 125,398 113,008 72,500 120,000
รวมงบดาเนินงาน 125,398 113,008 72,500 120,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 125,398 113,008 72,500 120,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 299,598.36 196,680.52 87,500 175,000

รวมทุกแผนงาน 22,750,288.87 24,844,109.23 30,273,000 29,795,200
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค ารบริ าร วนตาบลโค ไมลาย

อา ภอ มืองปราจีนบุรี   จัง วัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,795,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,925,920 บาท
งบกลาง รวม 9,925,920 บาท

งบกลาง รวม 9,925,920 บาท
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม จานวน 126,000 บาท

งิน มทบ องทุน งินทดแทน จานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา งิน มทบ องทุน งินทดแทน   ป็นไปตาม นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว4172 ลงวัน

ที่ 24 ธันวาคม  2561
บี้ยยังชีพผู ูงอายุ จานวน 6,900,000 บาท

บี้ยยังชีพความพิ าร จานวน 1,700,000 บาท

บี้ยยังชีพผูป่วย อด จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย บี้ยยังชีพใ ับผูป่วย อด  ที่แพทยไดรับรองและทา าร
วินิจฉัยแลวและมีความ ป็นอยูยา จน รือถู ทอดทิ้งขาดผู
อุป าระดูแล ไม ามารถประ อบอาชีพ ลี้ยงจน องไดอยาง พียง
พอ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ปรา ฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  นา 69 ลาดับที่ 2

งิน ารองจาย จานวน 741,416 บาท

พื่อจายใน รณีฉุ ฉินและที่จา ป็น พื่อบรร ทาความ ดือดรอนใ
ับประชาชน ฯลฯ 

รายจายตามขอผู พัน

งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น ( .บ.ท.) จานวน 345,504 บาท

งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับทองถิ่น รือพื้นที่ จานวน 75,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,322,210 บาท

งบบุคลากร รวม 5,047,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนทองถิ่น จานวน 514,080 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนนาย องค ารบริ าร วนตาบลและรอง
นาย องค ารบริ าร วนตาบล( านั ปลัด)

คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย จานวน 42,120 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย องค ารบริ าร
วนตาบลและรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล( านั ปลัด)

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย จานวน 42,120 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษนาย องค ารบริ าร วนตาบล
และรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล( านั ปลัด)

คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตาบล

จานวน 86,400 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ( านั ปลัด)

คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
องค รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน 1,368,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนใ แ ประธาน ภา รองประธาน
ภา  มาชิ ภา และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วน

ตาบล ( านั ปลัด)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 2,995,040 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 2,365,920 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินที่ปรับปรุง งิน ดือน ใ ับพนั งาน
วนตาบล ( านั ปลัด)

งินประจาตาแ นง จานวน 90,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ับพนั งาน วนตาบล  ายงาน
ผูบริ าร( านั ปลัด)
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คาตอบแทนพนั งานจาง จานวน 467,120 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพนั งานจาง       ( านั ปลัด)    

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จานวน 72,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ับพนั งาน
จาง ( านั ปลัด)

งบดาเนินงาน รวม 2,109,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 348,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

จานวน 208,000 บาท

- คาตอบแทนนั รียน นั ศึ ษาทางานชวงปดภาค รียน  ป็นไป
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่นที่ มท 0803/897 ลง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  นา 40 ขอ 12 ( านั ปลัด)
- คาตอบแทน จา นาที่ใน าร ลือ ตั้งนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล รือ มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ป็นไปตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว 1705 ลง

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ( านั ปลัด)
คา ชาบาน จานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา ชาบาน/คา ชาซื้อ ใ ับพนั งาน วนตาบลผูมี
ิทธิ( านั ปลัด)

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา จานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
และผูมี ิทธิตามระ บียบ ฎ มาย ( านั ปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 798,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ารจัดทาปายประชา ัมพันธตาง ๆ จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด าปายโฆษณา ประชา
ัมพันธ  ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ

.2561-2565)  นา 38 ลาดับที่ 6 ( านั ปลัด)
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คาจาง มาบริ าร จานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร  ชน จางดา นินงานโครง าร  รือ
พื่อ ริม ารปฏิบัติงานตาม นาที่ป ติ  รณีไมมีตาแ นง
พนั งาน วนตาบล รือพนั งานจาง รือมีแตไม ามารถปฏิบัติ
งานใ แลว ร็จตาม วลาที่ า นด  นื่องจา ปริมาณมา   รือ าร
ซื้อบริ ารจา ผูรับจาง ป็นรายชิ้น  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10   ร ฎาคม 2563 ( านั ปลัด)

คา ชาพื้นที่จัด ็บ อ ารอิ ล็ ทรอนิค จานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาพื้นที่จัด ็บ อ ารอิ ล็ ทรอนิค  ( านั ปลัด)
คาติดตั้งไฟฟา จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็น คาติดตั้งไฟฟา  ชน คาจาง มา ดิน ายและติดตั้ง
อุป รณไฟฟา พิ่ม ติม  ารบารุงรั ษา รือซอมแซมระบบไฟฟา
และอุป รณฯลฯ ( านั ปลัด)

คารังวัดและตรวจ อบที่ดิน าธารณประโยชนและคาธรรม นียมตาง 
ๆ ี่ยว ับที่ดิน าธารณประโยชน

จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารรังวัด อบ ขตที่ดิน าธารณ
ประโยชน  ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  นา 38 ลาดับที่ 6 ( านั ปลัด)

โครง ารปรับปรุง ว็บไซตของอบต.โค ไมลาย จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุง ว็บไซตของ อบต.  ปรา ฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  นา 39 ลาดับที่ 8 ( านั ปลัด)

วันที่พิมพ : 6/10/2564  11:47:13 นา : 4/30

50



รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จานวน 200,000 บาท

- คา ลี้ยงรับรองใน ารตอนรับบุคคล  รือคณะบุคคลที่มานิ ทศ
งาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม
- คา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาองค ารบริ าร วนตาบล  าร
ประชุมคณะ รรม าร รือคณะอนุ รรม ารที่ไดรับ ารแตงตั้ง
ตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย
รือ ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนทองถิ่น ับองค ร

ป ครอง วนทองถิ่น  รือองค ารป ครอง วนทองถิ่น ับรัฐ
วิ า ิจ รือ อ ชน
- คาใชจายในงานพิธีทางศา นา/รัฐพิธี 
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  นา 40 ลาดับ
ที่ 13 ( านั ปลัด)

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ลือ ตั้งของอบต.( รณีครบวาระ/ยุบ ภา/แทน
ตาแ นงวาง

จานวน 170,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ลือ ตั้งนาย องค ารบริ าร วน
ตาบลและ รือ มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล  ชน คาจัด
ซื้ออุป รณ าร ลือ ตั้ง ฯลฯ ชิ้น  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา  ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
   ร ฎาคม 2561 ( านั ปลัด)

คา ดินทางไปราช าร จานวน 110,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร  ชนคา บี้ย ลี้ยง
ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั  คาผานทางดวนพิ ศษ คาลง
ทะ บียนตาง ๆ ฯลฯ   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรมและ าร ขารับ ารอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ( านั ปลัด)
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คาพวงมาลัย ชอดอ ไม  ระ ชาดอ ไม  และพวงมาลัย จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ/จาง พวงมาลัย ชอดอ ไม  ระ ชา
ดอ ไม และพวงมาลา  า รับงานวัน าคัญ ( านั ปลัด)

โครง ารตามพระราชดาริของพระบาท ม ด็จอยู ัว ละพระ าวนีย
ของ ม ด็จพระนาง จาพระบรมราชินีนาถ

จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตามโครง ารตามพระราชดาริ โครง าร
ตามพระราช าวนีย   ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  นา 74 ลาดับที่ 2 ( านั ปลัด)

คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมวั ดุและครุภัณฑตาง ๆ ชน รถ
ยนต  ครื่องถาย อ าร  ครื่องปรับอา าศ  ครื่อง
คอมพิว ตอร ฯลฯ ( านั ปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 525,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใชตาง ๆ  ชน  าอี้พลา ติ  ไม
บรรทัด  รรไ ร  ระดาษ  ครื่องตัด ระดาษ  ครื่อง ย็บ
ระดาษ  ุญแจ ธงชาติ แบบพิมพ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน

ใน านั งาน แฟม ดิน อ ปา า  ฯลฯ  ( านั ปลัด)
วั ดุไฟฟาและวิทยุ จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุไฟฟาและวิทยุ  ชน ไมโครโฟน  ทปพัน
ายไฟ  ลอดไฟฟา ปลั๊   วิตช  บร อร   ครื่องรับ

โทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ดอ ลาโพง   ฯลฯ  ( านั
ปลัด)

วั ดุงานบานงานครัว จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใชตาง ๆ   ชน  ระทะ  มอ ถัง
น้า ถาด แ วน้า ผงซั ฟอ  แปรง ไม วาด  ตาไฟฟา  ระติ น้า
รอน  ระติ น้าแข็ง ถังแ  น้ายาลาง องน้า น้ายาลาง
จาน    ฯลฯ ( านั ปลัด)

วั ดุ อ ราง จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุ อ ราง  ชน ไมตาง ๆ
 จอบ  ียม  ลื่อย  ทปวัดระยะ  วาน โถ วม อางลางมือ ราวตา
ผา น้ามันทาไม  ี ปูนซิ มนต อิฐ  ระ บื้อง  ล็ น ฯลฯ ( านั
ปลัด) 
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วั ดุยานพา นะและขน ง จานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุยานพา นะและขน
ง   ชน ไขควง ประแจ แมแรง  ัญญาณไฟ ระพริบ  รวย

จราจร ยางรถยนต น้ามัน บร  น็อต และ รู  าย
ไมล  พลา ฟลม รองแ ง  บาะรถยนต  ระจ มองขาง    ฯลฯ
 ( านั ปลัด) 

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น   ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง   ฯลฯ ( านั ปลัด) 

วั ดุ าร ษตร จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุ าร ษตร   ชน  ปริง อร จอบ  รรไ ร
ตัด ญา  รรไ รตัดแตง ิ่งไม ปุย ยา าจัดวัชพืช  าย
ยาง     ฯลฯ( านั ปลัด) 

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุโฆษณาและ ผยแพร   ชน   ลน ซูม  ม
มโมรี่ ารดภาพถายดาว ทียม   ฯลฯ( านั ปลัด) 
 ตั้งจายจา งินรายได

วั ดุ ครื่องแตง าย จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุ ครื่องแตง าย   ชน   ื้อ   าง ง ถุง
ทา  มว  รอง ทา ถุง มือ ผาปดจมู    ฯลฯ( านั ปลัด) 
 ตั้งจายจา งินรายได

วั ดุคอมพิว ตอร จานวน 45,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุคอมพิว ตอร   ชน  ตลับ มึ
ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง   มนบอรด แปนพิมพแรม โปรแ รม
มา  คียบอรด ฮารตดิ    ฯลฯ ( านั ปลัด) 

วั ดุอื่น จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุอุป รณตาง ๆ ที่ไม ขาลั ษณะและ
ประ ภทตามระ บียบวิธี ารงบประมาณ   ชน มิ ตอรน้า  วาลว
ปด- ปดแ   ลองรับ ัญญาณอิน ตอร น็ต  ฯลฯ ( านั ปลัด) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 438,000 บาท
คาไฟฟา จานวน 364,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟา า รับที่ทา ารองค ารบริ าร วนตาบล
และบริ วณทางแย นองชะอม ( านั ปลัด) 

คาน้าประปา คาน้าบาดาล จานวน 27,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้าประปาที่อยูในความรับผิดชอบขององค าร
บริ าร วนตาบล ( านั ปลัด) 

คาบริ ารโทรศัพท จานวน 3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทพื้นฐานและคาใชจายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ
ารใชบริ าร  ชน คา ชา ลข มายโทรศัพท  ป็นตน ( านั ปลัด) 

คาบริ ารไปรษณีย จานวน 5,000 บาท

 ( านั ปลัด) 
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม จานวน 39,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ตอร น็ต คา ื่อ าร
อื่น ๆ ฯลฯ ที่อยูในความรับผืดชอบขององค ารบริ าร วน
ตาบล( านั ปลัด) 

งบลงทุน รวม 165,450 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 165,450 บาท
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

จัดซื้อปั๊มลม 3 ูบ ขนาด 315 ลิตร ไฟ 380 โวลต จานวน 58,000 บาท

( านั ปลัด)
ครุภัณฑ าร ษตร

จัดซื้อ ครื่องพนยา 3 ูบ พรอมมอ ตอร ายแรงดัน ูง ัวฉีดแรงดัน
ูง า รับลางรถ และพนยาได

จานวน 21,000 บาท

( านั ปลัด)
จัดซื้อ ลื่อยโซยนตพรอมบารโซ 18 นิ้ว จานวน 10,000 บาท

( านั ปลัด)
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ครุภัณฑโฆษณาและ ผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี(LED TV) แบบ SMART TV ขนาด 75 นิ้ว 
ระดับความละ อียดจอภาพไมนอย วา 3840 X 2160 พิ ซล

จานวน 40,000 บาท

พื่อจัดซื้อโทรทัศน LED TV แบบ Smart TV ขนาด 75
 นิ้ว จานวน 1  ครื่อง
- มีชองตอ HDMI ไมนอย วา 2 ชอง  พื่อ ชื่อมตอ ัญญาณภาพ
และ ียง
-ชองตอ USB ไมนอย วา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ  พลง และ
ภาพยนตร
- มีตัวรับ ัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
( านั ปลัด)
 
 

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อบันไดอลูมิ นียม 11 ขั้น จานวน 2,400 บาท

( านั ปลัด)
จัดซื้อบันไดอลูมิ นียม 7 ขั้น จานวน 1,500 บาท

( านั ปลัด)
ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อ วานโรตารี จาะ ระแท  ัด จานวน 6,500 บาท

( านั ปลัด)
จัดซื้อแทนตัดไฟ บอร จานวน 6,500 บาท

( านั ปลัด)
จัดซื้อ ลื่อยฉลุไฟฟา จานวน 7,100 บาท

( านั ปลัด)
จัดซื้อ ลื่อยวง ดือนไฟฟาแบบมือถือ  ขนาด 9 นิ้ว จานวน 6,900 บาท

( านั ปลัด)
จัดซื้อ วาน 3/8" จานวน 1,250 บาท

( านั ปลัด)
จัดซื้อ วาน1/4" จานวน 1,100 บาท

( านั ปลัด)
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จัดซื้อ วานไร าย จาะ ล็  ไม ปูน จานวน 3,200 บาท

( านั ปลัด)
งานบริหารงานคลัง รวม 2,512,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,846,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,846,500 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 1,094,580 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินที่ปรับปรุง งิน ดือน ใ ับพนั งาน
วนตาบล  ( องคลัง)

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 48,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ับพนั งาน วน
ตาบล( องคลัง)

งินประจาตาแ นง จานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ับพนั งาน วนตาบล ใน าย
บริ าร( องคลัง)

คาตอบแทนพนั งานจาง จานวน 625,920 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพนั งานจาง ( องคลัง)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จานวน 36,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ับพนั งานจาง ( อง
คลัง)

งบดาเนินงาน รวม 641,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 131,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

จานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ แ พนั งาน วนตาบลและผูมี ิทธิตาม
ระ บียบ  ฎ มาย  ชน คาตอบแทนคณะ รรม ารตรวจรับ
พั ดุ  ป็นตน ( องคลัง)

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฎิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ
พนั งาน วนตาบล และพนั งานจาง ( องคลัง)
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คา ชาบาน จานวน 36,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบาน/คา ชาซื้อ ใ ับพนั งาน วนตาบล ผูมี
ิทธิ ( องคลัง)

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา จานวน 25,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
และผูมี ิทธิตามระ บียบ ฎ มาย ( องคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจัดทาแผนที่ภาษี จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ิน โปรแ รมแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ิน (L TAX 3000)  ชน คา ารวจภาค นาม  ารวจขอมูล
ทะ บียนทรัพย ินที่ต ลน ฯลฯ  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวยวาดวยแผนที่ภาษี และทะ บียนทรัพย ินของ
องค ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2550 ใชบังคับ ตั้งแตวัน
ที่ 1 ม ราคม พ.ศ.2551 ( องคลัง)

คาจาง มาบริ าร จานวน 110,000 บาท

พื่อ ป็นคาจาง มาบริ าร  ชน จางดา นินงานโครง าร  รือ พื่อ
ริม ารปฎิบัติงานตาม นาที่ป ติ  รณีไมมีตาแ นงพนั งาน
วนตาบล รือพนั งานจาง รือมีแตไม ามารถปฎิบัติงานใ แลว
ร็จตาม วลาที่ า นด  นื่องจา ปริมาณมา   รือ ารซื้อบริ าร

จา ผูรับจาง ป็นรายชิ้น  ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10  ร ฎาคม 2563 ( องคลัง)
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จัดทาปายประชา ัมพันธตางๆ จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดทาปายโฆษณา ประชา
ัมพันธ งานภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ราง  ป็นไปตามพระราช

บัญญัติภาษีที่ิดินและ ิ่งปลู ราง พ.ศ.2562 ใ ไว ณ วันที่ 9 มี
นาคม พ.ศ.2562 งานภาษีปาย  ป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษี
ปาย พ.ศ. 2510 ใ ไว ณ วันที่ 15 พฤศจิ ายน พ.ศ.2510 งาน
แผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ินขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2550 บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ม ราคม พ.ศ.2551 ฯลฯ
 ( องคลัง)

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คา ดินทางไปราช าร จานวน 70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร  ชน คา บี้ย ลี้ยง
ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั  คาผานทางดวนพิ ศษ คาลง
ทะ บียนตางๆ ฯลฯ  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรม และ าร ขารับ ารฝึ อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ( องคลัง)

คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถใช
งานไดตามป ติ  ชน คาซอมแซม ครื่องคอมพิว ตอร ฯลฯ  ป็นไป
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนมา  มท
.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ( องคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด าวั ดุ านั งาน  ชน  าอี้
พลา ติ  ไมบรรทัด  รรไ ร  ระดาษ  ครื่องตัด ระดาษ  ครื่อง
ย็บ ระดาษ  ุญแจ ธงชาติ แบบพิมพ น้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชนใน านั งาน แฟม ดิน อ ปา า ฯลฯ ( องคลัง)
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วั ดุยานพา นะและขน ง จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง  ชน ไขควง ประแจ แม
แรง  ัญญาณไฟ ระพริบ  รวยจราจร ยางนอ ยางในรถจั ร
ยานต ยางรถยนต ฯลฯ ( องคลัง)

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น  ชนน้ามัน
ดี ซล น้ามะน บนซิน น้ามัน ครื่อง ฯลฯ ( องคลัง)

วั ดุคอมพิว ตอร จานวน 50,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ป็นวั ดุคอมพิว ตอร  ชน ผง มึ  ตลับ มึ
ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง  มนบอรด แปน
พิมพ แรม โปรแ รม  มา  คียบอรด ฮารตดิ  แผนซีดี ฯลฯ
 ( องคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาบริ ารไปรษณีย จานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา งไปรษณีย ฯลฯ ( องคลัง)
งบลงทุน รวม 24,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ

ครื่องคอมพิว ตอร จานวน 22,000 บาท

ครื่องคอมพิว ตอร  า รับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแ ดง
ภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว) จานวน 1  ครื่อง
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 6 แ น
ลั  (6 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย
วา 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่

ตองใชความ ามารถใน ารประมวลผล ูง จานวน 1  นวย
-  นวยประมวลผล ลาง(CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  ดียว ัน ขนาดไม
นอย วา 9 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ษณะอยางใด
อยาง นึ่ง  รือดี วา ดังนี้
1.  ป็นแผงวงจร พื่อแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ที่มี นวย
ความจา ขนาดไมนอย วา 2 GB  รือ
2. มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพติดตั้งอยูใน นวยประมวลผล
ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช นวยความ

จา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB  รือ
3. มี นวยประมวลผล พื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถใน ารใช
นวยความจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมนอย วา 2 GB

- มี นวยความจา ลั  (RAM) ชนิด DDR4  รือดี วา มีขนาดไม
นอย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บขอมูล ชนิด SATA  รือ ดี วา ขนาดความจุไม
นอย วา 1 TB  รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
วา 250 GB จานวน 1  นวย

- มี DVD-RW  รือดี วา จานวน 1  นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T  รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง

- มีแปนพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิ้ว จานวน 1  นวย 
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ครื่อง ารองไฟฟา จานวน 2,500 บาท

ครื่อง ารองไฟฟา ขนาด 800 VA จานวน 1  ครื่อง
- มี าลังไฟฟาดานนอ ไมนอย วา /00 VA (480 Watts)
-  ามารถ ารองไฟฟาไดไมนอย วา 15 นาที

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

อุด นุนอา ภอ มืองปราจีนบุรีตามโครง ารปอง ันและแ ไขปัญ า
ยา พติด

จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโครง ารปอง ันและแ ไขปัญ ายา พ
ติดใ ับอา ภอ มืองปราจีนบุรี ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  นา 42 ลาดับที่ 1 ( านั ปลัด)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,089,760 บาท
งบบุคลากร รวม 519,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 519,760 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 135,760 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินที่ปรับปรุง งิน ดือน ใ ับพนั งาน
วนตาบล ( านั ปลัด)

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ับพนั งาน วน
ตาบล ( านั ปลัด)

คาตอบแทนพนั งานจาง จานวน 324,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพนั งานจาง         ( านั ปลัด)    

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จานวน 36,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ับพนั งาน
จาง ( านั ปลัด)
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งบดาเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน มาชิ  อปพร.ใน ารปฏิบัติ นาที่ตาม
คา ั่งผูอานวย ารศูนย อปพร.ใ ปฏิบัติ นาที่ ( านั ปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คา ดินทางไปราช าร จานวน 60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร  ชนคา บี้ย ลี้ยง
ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั  คาผานทางดวนพิ ศษ คาลง
ทะ บียนตาง ๆ ฯลฯ   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรมและ าร ขารับ ารอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ( านั ปลัด)

โครง าร มาชิ  อปพร.รวมปฏิบัติงานตั้งจุดบริ ารและจุดตรวจภาย
ในตาบล นื่องใน ทศ าลปใ มและ ง รานต ฯลฯ

จานวน 50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใชจายโครง ารตั้งจุดบริ ารประชาชน  พื่อ
ปอง ันและลดอุบัติ ตุทางถนน ในชวง ทศ าลตางๆ   ชน คาจัด
า ต็นท และอุป รณตาง ๆ 

ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  นา 43 ลาดับ
ที่ 6 ( านั ปลัด)

คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมวั ดุและครุภัณฑตาง ๆ ชน รถ
ยนต   ครื่องปรับอา าศ  ครื่องคอมพิว ตอร  ลองวงจรปด ฯลฯ
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  นา 39 ลาดับ
ที่ 9 ( านั ปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใชตาง ๆ  ชน  าอี้พลา ติ  ไม
บรรทัด  รรไ ร  ระดาษ  ครื่องตัด ระดาษ  ครื่อง ย็บ
ระดาษ  ุญแจ ธงชาติ แบบพิมพ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน

ใน านั งาน แฟม ดิน อ ปา า  ( านั ปลัด)
วั ดุไฟฟาและวิทยุ จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุไฟฟาและวิทยุ  ชน ไมโครโฟน  ทปพัน
ายไฟ  ลอดไฟฟา ปลั๊   วิตช  บร อร   ครื่องรับ

โทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ดอ ลาโพง   ฯลฯ ( านั
ปลัด)

วั ดุยานพา นะและขน ง จานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุยานพา นะและขน
ง   ชน ไขควง ประแจ แมแรง  ัญญาณไฟ ระพริบ  รวย

จราจร ยางรถยนต น้ามัน บร  น็อต และ รู  าย
ไมล  พลา ฟลม รองแ ง  บาะรถยนต  ระจ มองขาง    ฯลฯ
 ( านั ปลัด) 

วั ดุ าร ษตร จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุ าร ษตร   ชน  ปริง อร จอบ  รรไ ร
ตัด ญา  รรไ รตัดแตง ิ่งไม ปุย ยา าจัดวัชพืช  าย
ยาง     ฯลฯ( านั ปลัด) 

วั ดุ ครื่องแตง าย จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุ ครื่องแตง าย   ชน   ื้อ   าง ง ถุง
ทา  มว  รอง ทา ถุง มือ ผาปดจมู    ฯลฯ( านั ปลัด) 

วั ดุ ครื่องดับ พลิง จานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อถังดับ พลิง  ายดับ พลิง คา ติมน้ายา คมีดับ
พลิงและอุป รณดับ พลิง ฯลฯ ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565)  นา 39 ลาดับที่ 9  ( านั ปลัด) 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 331,340 บาท

งบบุคลากร รวม 245,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 245,340 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 245,340 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินที่ปรับปรุง งิน ดือน ใ ับพนั งาน
วนตาบล ( านั ปลัด)

งบดาเนินงาน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คา ชาบาน จานวน 36,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา ชาบาน/คา ชาซื้อ ใ ับพนั งาน วนตาบลผูมี
ิทธิ( านั ปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คา ดินทางไปราช าร จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร  ชนคา บี้ย ลี้ยง
ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั  คาผานทางดวนพิ ศษ คาลง
ทะ บียนตาง ๆ ฯลฯ   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรมและ าร ขารับ ารอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ( านั ปลัด)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,833,510 บาท
งบบุคลากร รวม 578,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 578,280 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 331,560 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินที่ปรับปรุง งิน ดือน ใ ับพนั งาน
ครูและบุคลา รทาง ารศึ ษา ( านั ปลัด)

งินวิทยฐานะ จานวน 42,000 บาท

( านั ปลัด)
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คาตอบแทนพนั งานจาง จานวน 180,720 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพนั งานจาง  ( านั ปลัด)    

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จานวน 24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ับพนั งาน
จาง ( านั ปลัด)

งบดาเนินงาน รวม 568,230 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา จานวน 9,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
และผูมี ิทธิตามระ บียบ ฎ มาย ( านั ปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 180,230 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายใน ารบริ าร ถานศึ ษา ป็นคา ครื่องแบบนั รียน จานวน 2,700 บาท

า รับ ด็ ปฐมวัย 3-5 ขวบ ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  นา 70 ลาดับที่ 1 ( านั ปลัด) 

คาใชจายใน ารบริ าร ถานศึ ษา ป็นคา นัง ือ รียน จานวน 1,800 บาท

า รับ ด็ ปฐมวัย 3-5 ขวบ ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  นา 71 ลาดับที่ 3 ( านั ปลัด)

คาใชจายใน ารบริ าร ถานศึ ษา ป็นคาอุป รณ าร รียน จานวน 1,800 บาท

า รับ ด็ ปฐมวัย 3-5 ขวบปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  นา 70 ลาดับที่ 4( านั ปลัด) 

คาใชจายใน ารบริ าร ถารศึ ษา ป็นคา ิจ รรมพัฒนาผู รียน จานวน 3,870 บาท

า รับ ด็ ปฐมวัย 3-5 ขวบ ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  นา 70 ลาดับที่ 2( านั ปลัด)

คาบริ าร ถานศึ ษา คาจัด าร รียน าร อน(คาราย ัว) จานวน 32,300 บาท

ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  นา 71 ลาดับ
ที่ 8 ( านั ปลัด)
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โครง ารขับขี่ปลอดภัย วม มว นิรภัย จานวน 10,000 บาท

พื่อรณรงคใ ผูป ครองและ ด็ ็นความ าคัญของ าร วม
มว นิรภัย ( านั ปลัด)

โครง าร นับ นุนอา าร ลางวัน ด็ นั รียน ศูนยพัฒนา ด็ ล็
แผนดินทอง

จานวน 97,760 บาท

ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  นา 71 ลาดับ
ที่ 6 ( านั ปลัด)

คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมวั ดุและครุภัณฑตาง ๆ ชน รถ
ยนต  ครื่องถาย อ าร  ครื่องปรับอา าศ  ครื่อง
คอมพิว ตอร ฯลฯปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
 ( านั ปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 379,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใชตาง ๆ  ชน  าอี้พลา ติ  ไม
บรรทัด  รรไ ร  ระดาษ  ครื่องตัด ระดาษ  ครื่อง ย็บ
ระดาษ  ุญแจ ธงชาติ แบบพิมพ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน

ใน านั งาน แฟม ดิน อ ปา า  ฯลฯ( านั ปลัด)
วั ดุไฟฟาและวิทยุ จานวน 3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุไฟฟาและวิทยุ  ชน ไมโครโฟน  ทปพัน
ายไฟ  ลอดไฟฟา ปลั๊   วิตช  บร อร   ครื่องรับ

โทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ดอ ลาโพง   ฯลฯ  ( านั
ปลัด)

วั ดุงานบานงานครัว จานวน 353,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใชตาง ๆ   ชน  ระทะ  มอ ถัง
น้า ถาด แ วน้า ผงซั ฟอ  แปรง ไม วาด  ตาไฟฟา  ระติ น้า
รอน  ระติ น้าแข็ง ถังแ  น้ายาลาง องน้า น้ายาลางจาน  และ
อา าร ริม(นม)  ฯลฯ ( านั ปลัด)

วั ดุคอมพิว ตอร จานวน 8,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุคอมพิว ตอร   ชน  ตลับ มึ
ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง   มนบอรด แปนพิมพแรม โปรแ รม
มา  คียบอรด ฮารตดิ    ฯลฯ ( านั ปลัด) 
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งบลงทุน รวม 27,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,600 บาท
ครุภัณฑ านั งาน

จัดซื้อโตะ ขนาด วาง 75 ซนติ มตร ยาว 180 ซนติ มตร ูง 55 
ซนติ มตร พรอม าอี้ จานวน 4 ชุด

จานวน 27,600 บาท

( านั ปลัด)
งบเงินอุดหนุน รวม 659,400 บาท

เงินอุดหนุน รวม 659,400 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

อุด นุนคาอา าร ลางวัน ด็ นั รียนโรง รียนบาน นองชะอม จานวน 235,200 บาท

ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  นา 71 ลาดับ
ที่ 9 ( านั ปลัด)

อุด นุนอา าร ลางวันโรง รียนวัดทาวอูทอง จานวน 424,200 บาท

ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  นา 71 ลาดับ
ที่ 9 ( านั ปลัด)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 247,400 บาท

งบดาเนินงาน รวม 247,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 137,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

จานวน 137,400 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา ารวจ ุนัขและแมว ตัวละ 3 บาท /ครั้ง ปละ 2
 ครั้ง ใน ดือนธันวาคม และมิถุนายน  
ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  นา67 ลาดับ
ที่ 6 ( านั ปลัด)
-  พื่อจาย ป็นคาตอบแทนอา า มัครบริบาลทองถิ่น ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มัครบริบาลทอถิ่น พ.ศ.2562

( านั ปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารรณรงคฉีดวัคซีนปอง ันโรคพิษ ุนัขบาและยาคุม า นิด
า รับ ุนัขและแมว

จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นิน ารรณรงคฉีดวัคซีนโรคพิษ
ุนัขบา และ ารคุม า นิด ุนัขและแมว  ชนวัคซีนและ
วชภัณฑ ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  นา66 ลาดับที่ 4 ( านั ปลัด)

คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 10,000 บาท

  พื่อจาย ป็นคาซอมแซมวั ดุและครุภัณฑตาง ๆ ชน  ครื่องพน
มอ ควัน ฯลฯปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ

.2561-2565)  นา 39 ลาดับที่ 9 ( านั ปลัด)
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,349,060 บาท
งบบุคลากร รวม 993,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 993,060 บาท
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 621,300 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินที่ปรับปรุง งิน ดือน ใ ับพนั งาน
วนตาบล  ( องชาง)

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น จานวน 24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ับพนั งาน วน
ตาบล( องชาง)

งินประจาตาแ นง จานวน 42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ับพนั งาน วนตาบล  ายงาน
ผูบริ าร ( องชาง)

คาตอบแทนพนั งานจาง จานวน 281,760 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพนั งานจาง ( องชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จานวน 24,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ับพนั งานจาง ( อง
ชาง)
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งบดาเนินงาน รวม 356,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา จานวน 10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
และผูมี ิทธิตามระ บียบ ฎ มาย ( องชาง)

ค่าใช้สอย รวม 266,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คา ดินทางไปราช าร จานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร  ชนคา บี้ย ลี้ยง
ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั  คาผานทางดวนพิ ศษ คาลง
ทะ บียนตาง ๆ ฯลฯ   ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน ารฝึ
อบรมและ าร ขารับ ารอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ( องชาง)

ปรับปรุงภูมิทัศนบริ วณรอบที่ทา าร อบต.โค ไมลาย จานวน 176,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงภูมิทัศนบริ วณรอบที่ทา าร อบต.โค
ไมลาย
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  นา 63
  ลาดับที่ 72 
( องชาง)

คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมวั ดุและครุภัณฑตาง ๆ ชน รถ
ยนต  ครื่องถาย อ าร  ครื่องปรับอา าศ  ครื่อง
คอมพิว ตอร ฯลฯ ( องชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วั ดุ านั งาน จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใชตาง ๆ  ชน  าอี้พลา ติ  ไม
บรรทัด  รรไ ร  ระดาษ  ครื่องตัด ระดาษ  ครื่อง ย็บ
ระดาษ  ุญแจ ธงชาติ แบบพิมพ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน

ใน านั งาน แฟม ดิน อ ปา า  ( องชาง)
วั ดุยานพา นะและขน ง จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุยานพา นะและขน
ง   ชน ไขควง ประแจ แมแรง  ัญญาณไฟ ระพริบ  รวย

จราจร ยางรถจั รยานยนต น้ามัน บร  น็อต และ รู  าย
ไมล   ระจ มองขาง    ฯลฯ ( องชาง)

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น   ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง   ฯลฯ( องชาง)

วั ดุคอมพิว ตอร จานวน 40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุคอมพิว ตอร   ชน  ตลับ มึ
ล ซอร  ระดาษตอ นื่อง   มนบอรด แปนพิมพแรม โปรแ รม
มา  คียบอรด ฮารตดิ    ฯลฯ ( องชาง)

งานไฟฟ้าและประปา รวม 2,452,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,052,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,052,000 บาท
คา อ ราง ิ่ง าธารณูป าร

อ รางพื้น ค ล.บริ วณที่ทา ารองค ารบริ าร วนตาบลโค ไม
ลาย

จานวน 352,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ รางพื้น ค ล.บริ วณที่ทา าร อบต.โค ไม
ลาย  วาง 0.00-21.00  มตร ยาว 0.00-30.00  มตร  รือมีพื้น
ที่ ค ล.ไมนอย วา 544 ตาราง มตร ตาม ภาพ ถานที่ อ ราง
- ป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563  นาที่ 19 ลาดับที่ 36
( องชาง)
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คา อ ราง ิ่ง าธารณูปโภค

อ รางถนน ค ล. ายชวดพัฒนา จา มู 6 ถึง มู 1 ตาบลโค ไม
ลาย ชื่อมตาบลไม ค็ด

จานวน 300,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา อ รางถนน ค ล. ายชวดพัฒนา  มูที่ 5
  ขนาด วาง 0.00-4.00  มตร ยาว 136  มตร  นา 0.00-0.15
  มตร  รือมีพื้นที่ ค ล.ไมนอย วา 544 ตาราง มตร ตาม ภาพ
ถานที่ อ ราง

- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ( พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564)  นาที่ 8 ลาดับที่ 6
-  องชาง

อ รางถนน ค ล. ายพัฒนาชุมชน มู 4 จานวน 300,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา อ รางถนน ค ล. ายพัฒนาชุมชน  มู 4 (2
)  ขนาด วาง 0.00-4.00  มตร ยาว 136  มตร  นา 0.00-0.15
  มตร  รือมีพื้นที่ ค ล.ไมนอย วา 544 ตาราง มตร ตาม ภาพ
ถานที่ อ ราง

- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)   นาที่ 48
 ลาดับที่ 19
-  องชาง

อ รางถนนคอน รีต ริม ล็ ายยา จียว มู 2 จานวน 500,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา อ รางถนน ค ล. ายยา จียว  มูที่ 2 ขนาด
วาง 0.00-4.00  มตร ยาว 223  มตร  นา 0.00-0.15

  มตร  รือมีพื้นที่ ค ล.ไมนอย วา 892 ตาราง มตร ตาม ภาพ
ถานที่ อ ราง

- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ( พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564)  นาที่ 4 ลาดับที่ 8
-  องชาง

วางทอ งน้า พื่อ าร ษตร มู 6 จานวน 300,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคาวางทอ pvc  งน้า พื่อ าร ษตร  มู 6 ยาว 426
  มตร  
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ( พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563)  นาที่ 14 ลาดับที่ 24
-  องชาง
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ริมผิวลาดยางแอ ฟัลทติ คอน รีต ซอย ุวินทร มู 3 จานวน 300,000 บาท

-  พื่อจาย ป็นคา ริมผิวทางแอ ฟัลทติ คอน รีต ซอย ุวินทร
  มู 3 ขนาด วาง 0.00-5.00  มตร ยาว 136  มตร  นา 0.00 -
 0.05  มตร  รือมีพื้นที่ผิวทางแอ ฟัลทติ คอน รีตไมนอย
วา 680 ตาราง มตร ตาม ภาพ ถานที่ อ ราง

- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ( พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563)  นาที่ 6 ลาดับที่ 3
-  องชาง

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
งินอุด นุน วนราช าร

ขยาย ขตประปาภูมิภาค ายชลประทาน ถึง าย อี่ยม จริญ มู 7 จานวน 400,000 บาท

-  พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ับ ารประปา วนภูมิภาคจัง วัด
นครนาย  ใน ารขยาย ขตจา นายน้าประปา วนภูมิภาค ายชล
ประทานถึง าย อี่ยม จริญ   มู 7   ยาว 618  มตร  
-  ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ( พิ่ม
ติม/ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563)  นาที่ 16 ลาดับที่ 27
-  องชาง

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,317,000 บาท
งบบุคลากร รวม 808,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 808,000 บาท
คาตอบแทนพนั งานจาง จานวน 700,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพนั งานจาง ( องชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง จานวน 108,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ับพนั งานจาง ( อง
ชาง)

วันที่พิมพ : 6/10/2564  11:47:14 นา : 26/30

72



งบดาเนินงาน รวม 1,509,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,244,000 บาท
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

คาจาง มาบริ าร จานวน 404,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาแรงงาน คาจางทาของ  จางดา นินงาน
โครง าร  รือ พื่อ ริม ารปฏิบัติงานตาม นาที่ป ติ  รณีไมมี
ตาแ นงพนั งาน วนตาบล รือพนั งานจาง รือมีแตไม ามารถ
ปฏิบัติงานใ แลว ร็จตาม วลาที่ า นด  นื่องจา ปริมาณงงาน
มา   รือ ารซื้อบริ ารจา ผูรับจาง ป็นรายชิ้น  ป็นไปตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน

ที่ 10   ร ฎาคม 2563( องชาง)
คาใชบริ าร ถานที่ทิ้งขยะและคาบริ าร าจัดขยะ จานวน 640,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชบริ าร ถานที่ทิ้งขยะและคาบริ าร าจัดขยะ
มูลฝอย ( องชาง)

คาบารุงรั ษาและซอมแซม จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมวั ดุและครุภัณฑตาง ๆ ชน รถยนต ฯลฯ
 ( องชาง)

ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วั ดุยานพา นะและขน ง จานวน 100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุยานพา นะและขน
ง   ชน ไขควง ประแจ แมแรง  ัญญาณไฟ ระพริบ  รวย

จราจร ยางรถยนต น้ามัน บร  น็อต และ รู  าย
ไมล  พลา ฟลม รองแ ง  บาะรถยนต  ระจ มองขาง    ฯลฯ
 ( องชาง) 

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น จานวน 150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น   ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง   ฯลฯ ( องชาง) 

วั ดุ ครื่องแตง าย จานวน 15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซื้อวั ดุ ครื่องแตง าย   ชน   ื้อ   าง ง ถุง
ทา  มว  รอง ทา ถุง มือ ผาปดจมู    ฯลฯ( องชาง) 

วันที่พิมพ : 6/10/2564  11:47:14 นา : 27/30

73



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 20,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารจัด วทีประชาคม มูบานและจัดทาแผนพัฒนาตาบล จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด วทีประชาคม มูบานและจัดทา
แผนพัฒนาคาบล/ มูบาน ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  นา64 ลาดับที่ 1 ( านั ปลัด)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท
งบดาเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง ารจัดงาน ทศ าลผลไม ิ่งพันธไม ละของดีตาบลโค ไมลาย จานวน 200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานโครง ารจัดงาน ทศ าล
ผลไม ิ่งพันธุไมและของดีตาบลโค ไมลาย  ชน คาจัด ถานที่ ป็น
ตน    ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน
ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน  ีฬา

ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปรา ฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  นา 75 ลาดับที่ 6 ( านั ปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 55,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครง าร ขงขัน ีฬา ัมพันธตอตานภัยยา พติด จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานโครง ารแขงขัน ีฬา
ัมพันธตานภัยยา พติด  ชน คาอา าร คาชุด ีฬาแขงขัน  ป็น

ตน    ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน
ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน  ีฬา

ขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปรา ฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  นา 75 ลาดับที่ 6 ( านั ปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วั ดุ ีฬา จานวน 5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดซื้ออุป รณ ีฬา า รับ ารแขงขัน
ีฬา ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ

.2561-2565)  นา 76 ลาดับที่ 3  ( านั ปลัด) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ิจ รรมแ ทียนพรรษา จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานโครง ารแ ทียน
พรรษา  ชน คาอา าร คา ทียน  ป็นตน    ป็นไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัด ารแขงขัน ีฬา

และ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน  ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ

.2561-2565)  นา 73 ลาดับที่ 3 ( านั ปลัด)
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โครง ารตั บาตร ฉลิมพระ ียรติพระบาท ม ด็จพระ จาอยู ัว จานวน 30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานโครง ารตั บาตร ฉลิม
พระ ียรติ  ชน คา ต็นท  ป็นตน    ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร ง
นั ีฬา ขารวม ารแขงขัน  ีฬาขององค รป ครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2559 ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  นา 40 ลาดับที่ 13 ( านั ปลัด)

โครง าร นับ นุน ิจ รรมวัน ด็ แ งชาติ จานวน 50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานโครง ารวัน ด็ แ ง
ชาติ  ชน คาอา าร คา วที  ป็นตน    ป็นไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัด ารแขงขัน ีฬา

และ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน  ีฬาขององค รป ครอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ

.2561-2565)  นา 73 ลาดับที่ 1 ( านั ปลัด)
งานประ พณี ง รานต จานวน 20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารดา นินงานโครง ารจัดงานประ พณี
ง รานต  ชน คา ต็นท คาอา าร  งินรางวัล       ป็นตน    ป็น

ไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน ารจัด าร
แขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ขารวม ารแขงขัน  ีฬาขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปรา ฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565)  นา 73 ลาดับที่ 3 ( านั ปลัด)
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2565
งค รบร ร วนต บลโค ไมล ย
ภ มื งปร จนบุร  จง วดปร จนบุร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภ ษโรง รื นแล ท่ดน 854,128.65 3,766.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ภ ษบ รุงท งท่ 99,097.05 5,397.85 60,000.00 -86.67 % 8,000.00
     ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร ง 0.00 34,863.98 85,000.00 38.82 % 118,000.00
     ภ ษป้ ย 299,238.00 200,704.00 250,000.00 -1.60 % 246,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,252,463.70 244,731.83 445,000.00 422,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค ธรรม นยมใบ นุญ ต รข ย ุร 2,454.10 2,046.70 2,500.00 78.00 % 4,450.00
     ค ธรรม นยม ็บแล ขนมูลฝ ย 396,800.00 459,800.00 390,000.00 -2.99 % 378,350.00
     ค ธรรม นยมใน ร นง ื รบร ง รแจง ถ นท่
จ น ย ร รื ม ร

5,600.00 0.00 5,600.00 -100.00 % 0.00

     ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย 820.00 900.00 1,000.00 30.00 % 1,300.00
     ค ธรรม นยม ื่น ๆ 4,328.00 9,141.00 4,500.00 57.78 % 7,100.00
     ค ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ 7,400.00 4,100.00 7,000.00 -62.86 % 2,600.00
     ค ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยแล ข บงคบท งถ่น 0.00 10,000.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     ค ปรบ รผด ญญ 0.00 4,832.00 0.00 100.00 % 4,800.00
     ค ใบ นุญ ตปร บ รค รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุขภ พ

58,700.00 45,750.00 58,700.00 -86.88 % 7,700.00

วนท่พมพ : 6/10/2564  11:46:07 น  : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค ใบ นุญ ตจดตง ถ นท่จ น ย ร รื ถ นท่ ม
รในครว รื พืนท่ใด ซึ่งมพืนท่ น 200 ต ร ง มตร

0.00 2,950.00 0.00 100.00 % 1,700.00

     ค ใบ นุญ ต ื่น ๆ 4,960.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 481,062.10 539,519.70 474,300.00 418,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ด บย 284,188.68 285,127.61 300,000.00 -13.50 % 259,500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 284,188.68 285,127.61 300,000.00 259,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     งนท่มผู ุทศใ 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค ข ย ร รจดซื จดจ ง 3,500.00 36,000.00 3,500.00 1,828.57 % 67,500.00
     ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 2,650.00 7,090.00 2,500.00 280.00 % 9,500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,150.00 43,590.00 6,000.00 77,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษรถยนต 496,523.63 539,562.68 500,000.00 11.00 % 555,000.00
     ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน 7,785,880.00 7,233,446.97 7,786,000.00 -0.08 % 7,780,000.00
     ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 3,045,558.65 2,962,770.83 3,046,000.00 3.48 % 3,152,000.00
     ภ ษธุร จ ฉพ 92,702.87 228,983.24 100,000.00 -67.00 % 33,000.00
     ภ ษ รรพ มต 3,467,099.10 3,049,468.00 3,467,000.00 -6.05 % 3,257,400.00
     ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม 3,720.00 5,050.00 3,700.00 48.65 % 5,500.00
     ค ภ ค ลวงแร 123,605.04 251,062.14 200,000.00 -14.05 % 171,900.00
     ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม 30,580.91 27,018.80 31,000.00 -43.23 % 17,600.00
     ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน

1,414,381.00 1,232,564.00 1,414,000.00 -20.35 % 1,126,300.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,460,051.20 15,529,926.66 16,547,700.00 16,098,700.00

วนท่พมพ : 6/10/2564  11:46:07 น  : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งน ุด นุนท่วไป 11,788,587.00 12,348,869.00 12,500,000.00 0.16 % 12,520,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,788,587.00 12,348,869.00 12,500,000.00 12,520,000.00
รวมทุกหมวด 30,272,502.68 28,991,764.80 30,273,000.00 29,795,200.00

วนท่พมพ : 6/10/2564  11:46:07 น  : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565

งค รบร ร วนต บลโค ไมล ย

ภ ม งปร จนบร จง วดปร จนบร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,795,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 422,000 บาท
ภ ษโรง ร นแล ท่ดน จ นวน 50,000 บ ท

ย ล พรบ.แล ยง ล ย ดล นค งช ร จ นวน 4 ร ย
จ นวน งน 73,582.- บ ท

ภ ษบ รงท งท่ จ นวน 8,000 บ ท

ย ล พรบ.แตยง ล ย ดล นค งช ร จ นวน
งน 9,196.37 บ ท

ภ ษท่ดนแล ่งปล ร ง จ นวน 118,000 บ ท

ภ ษป้ ย จ นวน 246,000 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 418,000 บาท
ค ธรรม นยมใบ นญ ต รข ย ร จ นวน 4,450 บ ท

ค ธรรม นยม ็บแล ขนมลฝ ย จ นวน 378,350 บ ท

ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย จ นวน 1,300 บ ท

ค ธรรม นยม ่น ๆ จ นวน 7,100 บ ท

ค ปรบผ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ จ นวน 2,600 บ ท

ค ปรบผ ร ท ผด ฎ ม ยแล ข บงคบท งถ่น จ นวน 10,000 บ ท

ค ปรบ รผด ญญ จ นวน 4,800 บ ท

ค ใบ นญ ตปร บ รค รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ขภ พ

จ นวน 7,700 บ ท

ค ใบ นญ ตจดตง ถ นท่จ น ย ร ร ถ นท่ ม
รในครว ร พนท่ใด ซึ่งมพนท่ น 200 ต ร ง มตร

จ นวน 1,700 บ ท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 259,500 บาท
ด บย จ นวน 259,500 บ ท

วนท่พมพ : 6/10/2564 11:46:27 น : 1/2
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 77,000 บาท
ค ข ย ร รจดซ จดจ ง จ นวน 67,500 บ ท

ร ยได บ็ด ตล็ด ่น ๆ จ นวน 9,500 บ ท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,098,700 บาท

ภ ษรถยนต จ นวน 555,000 บ ท

ภ ษมลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน จ นวน 7,780,000 บ ท

ภ ษมลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได จ นวน 3,152,000 บ ท

ภ ษธร จ ฉพ จ นวน 33,000 บ ท

ภ ษ รรพ มต จ นวน 3,257,400 บ ท

ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม จ นวน 5,500 บ ท

ค ภ ค ลวงแร จ นวน 171,900 บ ท

ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม จ นวน 17,600 บ ท

ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ท่ดน

จ นวน 1,126,300 บ ท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,520,000 บาท

งน ด นนท่วไป จ นวน 12,520,000 บ ท

วนท่พมพ : 6/10/2564 11:46:27 น : 2/2

81



บ นต บ
ต/  ป นบ     ดป นบ

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

88 ท 3  ซ -  ถนน-  /ต บ  
  ต/  ป นบ   ดป นบ   25230

พ้นท 14.07 ต ต

ป ะช ท้ ด 4,048 น
ชาย 1,946 คน

หญิง 2,102 คน

 ณ นท 6 ต  2564
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลโค ไม้ลาย

อาเภอเมืองปราจีนบรี  จัง วัดปราจีนบรี
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,834,210

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,109,760

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,164,850

แผนงานสาธารณสุข 247,400

แผนงานเคหะและชุมชน 6,118,060

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 175,000

ด้านการดา นินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,925,920

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,795,200

               โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ.2537(และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่6 พ.ศ.2552) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตาบลโคกไม้ลาย 
และโดยอนุมัติของนายอาเภอเมืองปราจีนบุรี

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 29,795,200 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 29,795,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
อา ภอ มืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารสวนตาบลโคกไม้ลายปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารสวนตาบลโคกไม้ลายมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี

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

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

(...............................................)

ตาแหนง นายกองคการบริหารสวนตาบลโคกไม้ลาย

อนุมัติ

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

(...............................................)

ตาแหนง นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี

       30  กันยายน  2564

  ปราโมช   สิงหกุล

            นายปราโมช   สิงหกุล

นรเสฏฐ์    ศรีตะพัสโส

   นายนรเสฏฐ์   ศรีตะพัสโส
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ นต บ โ ไ
ป นบ ดป นบ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,925,920 9,925,920
     บ 9,925,920 9,925,920

น : 1/7
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,047,760 1,846,500 6,894,260
     น ด น (ฝ่ ) 2,052,720 0 2,052,720

     น ด น (ฝ่ ป ) 2,995,040 1,846,500 4,841,540

งบดา นินงาน 2,109,000 641,000 2,750,000
     ต บแทน 348,000 131,000 479,000

     ใช 798,000 330,000 1,128,000

     ด 525,000 140,000 665,000

     ธ ณูปโ 438,000 40,000 478,000

งบลงทุน 165,450 24,500 189,950
     ณฑ 165,450 24,500 189,950

รวม 7,322,210 2,512,000 9,834,210

น : 2/7
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 0 519,760 519,760
     น ด น (ฝ่ ป ) 0 519,760 519,760

งบดา นินงาน 0 570,000 570,000
     ต บแทน 0 30,000 30,000

     ใช 0 210,000 210,000

     ด 0 330,000 330,000

งบ งินอุดหนุน 20,000 0 20,000
     น ด นน 20,000 0 20,000

รวม 20,000 1,089,760 1,109,760

น : 3/7
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 245,340 578,280 823,620
     น ด น (ฝ่ ป ) 245,340 578,280 823,620

งบดา นินงาน 86,000 568,230 654,230
     ต บแทน 36,000 9,000 45,000

     ใช 50,000 180,230 230,230

     ด 0 379,000 379,000

งบลงทุน 0 27,600 27,600
     ณฑ 0 27,600 27,600

งบ งินอุดหนุน 0 659,400 659,400
     น ด นน 0 659,400 659,400

รวม 331,340 1,833,510 2,164,850

น : 4/7
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดา นินงาน 247,400 247,400
     ต บแทน 137,400 137,400

     ใช 110,000 110,000

รวม 247,400 247,400

น : 5/7
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แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกาจัดขยะมลฝอย

และสิ่งปฏิกล
รวม

งบบุคลากร 993,060 0 808,000 1,801,060
     น ด น (ฝ่ ป ) 993,060 0 808,000 1,801,060

งบดา นินงาน 356,000 0 1,509,000 1,865,000
     ต บแทน 10,000 0 0 10,000

     ใช 266,000 0 1,244,000 1,510,000

     ด 80,000 0 265,000 345,000

งบลงทุน 0 2,052,000 0 2,052,000
     ท่ดนแ ่ 0 2,052,000 0 2,052,000

งบ งินอุดหนุน 0 400,000 0 400,000
     น ด นน 0 400,000 0 400,000

รวม 1,349,060 2,452,000 2,317,000 6,118,060

น : 6/7
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แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสร้างความ ข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดา นินงาน 20,000 200,000 220,000
     ใช 20,000 200,000 220,000

รวม 20,000 200,000 220,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน 55,000 120,000 175,000
     ใช 50,000 120,000 170,000

     ด 5,000 0 5,000

รวม 55,000 120,000 175,000

น : 7/7
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบลโคกไม้ลาย
อา ภอ มองปราจีนบรี  จัง วัดปราจีนบรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริ ารงานทั่วไป 9,834,210

แผนงานการรักษาความ งบภายใน 1,109,760

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,164,850

แผนงาน าธารณ ข 247,400

แผนงาน ค ะและชมชน 6,118,060

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชมชน 220,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ 175,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,925,920

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,795,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

126,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,900,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,700,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสารองจาย 741,416

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

345,504

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่

75,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:40 น้า : 1/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

126,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,900,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,700,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสารองจาย 741,416

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

345,504

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่

75,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:40 น้า : 2/22

95



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,460,500 135,760 576,900 621,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

48,000 24,000 24,000

เงินประจาตาแ นง 132,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,093,040 324,000 180,720 981,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

108,000 36,000 24,000 132,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

268,000 30,000 137,400

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

คาเชาบ้าน 96,000 36,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:40 น้า : 3/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,794,460

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

96,000

เงินประจาตาแ นง 174,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,579,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

300,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

435,400

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

คาเชาบ้าน 132,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:40 น้า : 4/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

105,000 9,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

การจัดทาปายประชา
สัมพันธ์ตาง ๆ

30,000

คาจัดทาแผนที่ภาษี 100,000

คาจ้างเ มาบริการ 190,000 404,000

คาเชาพื้นที่จัดเก็บเอก
สารอิเล็กทรอนิคส์

8,000

คาติดตั้งไฟฟา 20,000

คารังวัดและตรวจสอบ
ที่ดินสาธารณประโยชน์
และคาธรรมเนียมตาง ๆ 
เกี่ยวกับที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

30,000

โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์ของอบต.โคกไม้
ลาย

10,000

จัดทาปายประชา
สัมพันธ์ตางๆ

20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

200,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:40 น้า : 5/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

124,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

การจัดทาปายประชา
สัมพันธ์ตาง ๆ

30,000

คาจัดทาแผนที่ภาษี 100,000

คาจ้างเ มาบริการ 594,000

คาเชาพื้นที่จัดเก็บเอก
สารอิเล็กทรอนิคส์

8,000

คาติดตั้งไฟฟา 20,000

คารังวัดและตรวจสอบ
ที่ดินสาธารณประโยชน์
และคาธรรมเนียมตาง ๆ 
เกี่ยวกับที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

30,000

โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์ของอบต.โคกไม้
ลาย

10,000

จัดทาปายประชา
สัมพันธ์ตางๆ

20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

200,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:40 น้า : 6/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ของอบต.(กรณีครบ
วาระ/ยุบสภา/แทน
ตาแ นงวาง

170,000

คาเดินทางไปราชการ 180,000 60,000 50,000 40,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
 กระเช้าดอกไม้  และ
พวงมาลัย

10,000

โครงการตามพระราช
ดาริของพระบาทสมเด็จ
อยู ัวเเละพระเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

30,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 130,000 100,000 30,000 10,000 250,000

โครงการสมาชิก อป
พร.รวมปฏิบัติงานตั้งจุด
บริการและจุดตรวจภาย
ในตาบลเนื่องใน
เทศกาลปีใ มและ
สงกรานต์ ฯลฯ

50,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:40 น้า : 7/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ของอบต.(กรณีครบ
วาระ/ยุบสภา/แทน
ตาแ นงวาง

170,000

คาเดินทางไปราชการ 330,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
 กระเช้าดอกไม้  และ
พวงมาลัย

10,000

โครงการตามพระราช
ดาริของพระบาทสมเด็จ
อยู ัวเเละพระเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

30,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 520,000

โครงการสมาชิก อป
พร.รวมปฏิบัติงานตั้งจุด
บริการและจุดตรวจภาย
ในตาบลเนื่องใน
เทศกาลปีใ มและ
สงกรานต์ ฯลฯ

50,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:40 น้า : 8/22

101



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษาเป็นคา
เครื่องแบบนักเรียน

2,700

คาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษาเป็นคา
นังสือเรียน

1,800

คาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษาเป็นคา
อุปกรณ์การเรียน

1,800

คาใช้จายในการบริ า
รสถารศึกษาเป็นคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3,870

คาบริ ารสถานศึกษา 
คาจัดการเรียนการ
สอน(คาราย ัว)

32,300

โครงการขับขี่ปลอดภัย
สวม มวกนิรภัย

10,000

โครงการสนับสนุน
อา ารกลางวันเด็กนัก
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแผนดินทอง

97,760

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและยาคุมกาเนิด
สา รับสุนัขและแมว

100,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:40 น้า : 9/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษาเป็นคา
เครื่องแบบนักเรียน

2,700

คาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษาเป็นคา
นังสือเรียน

1,800

คาใช้จายในการบริ าร
สถานศึกษาเป็นคา
อุปกรณ์การเรียน

1,800

คาใช้จายในการบริ า
รสถารศึกษาเป็นคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3,870

คาบริ ารสถานศึกษา 
คาจัดการเรียนการ
สอน(คาราย ัว)

32,300

โครงการขับขี่ปลอดภัย
สวม มวกนิรภัย

10,000

โครงการสนับสนุน
อา ารกลางวันเด็กนัก
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแผนดินทอง

97,760

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและยาคุมกาเนิด
สา รับสุนัขและแมว

100,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:40 น้า : 10/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้บริการสถานที่ทิ้ง
ขยะและคาบริการกาจัด
ขยะ

640,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
รอบที่ทาการ อบต.โคก
ไม้ลาย

176,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้กิ่งพันธ์ไม้เเละของ
ดีตาบลโคกไม้ลาย

200,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม มูบ้านและ
จัดทาแผนพัฒนาตาบล

20,000

กิจกรรมแ เทียนพรรษา 20,000

โครงการเเขงขันกีฬา
สัมพันธ์ตอต้านภัยยา
เสพติด

50,000

โครงการตักบาตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ัว

30,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็กแ งชาติ

50,000

งานประเพณีสงกรานต์ 20,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน 160,000 10,000 15,000 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 30,000 20,000 3,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:41 น้า : 11/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้บริการสถานที่ทิ้ง
ขยะและคาบริการกาจัด
ขยะ

640,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
รอบที่ทาการ อบต.โคก
ไม้ลาย

176,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้กิ่งพันธ์ไม้เเละของ
ดีตาบลโคกไม้ลาย

200,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม มูบ้านและ
จัดทาแผนพัฒนาตาบล

20,000

กิจกรรมแ เทียนพรรษา 20,000

โครงการเเขงขันกีฬา
สัมพันธ์ตอต้านภัยยา
เสพติด

50,000

โครงการตักบาตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ัว

30,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็กแ งชาติ

50,000

งานประเพณีสงกรานต์ 20,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน 215,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 53,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:41 น้า : 12/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 353,000

วัสดุกอสร้าง 30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 65,000 150,000 105,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 205,000 155,000

วัสดุการเกษตร 20,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 100,000 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 95,000 8,000 40,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุกีฬา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 364,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 27,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 45,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

39,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง

จัดซื้อปั๊มลม 3 สูบ 
ขนาด 315 ลิตร ไฟ 
380 โวลต์

58,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:41 น้า : 13/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 383,000

วัสดุกอสร้าง 30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง 320,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 360,000

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 125,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 143,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุกีฬา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 364,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 27,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 45,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

39,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง

จัดซื้อปั๊มลม 3 สูบ 
ขนาด 315 ลิตร ไฟ 
380 โวลต์

58,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:41 น้า : 14/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนยา 3 
สูบ พร้อมมอเตอร์ สาย
แรงดันสูง ัวฉีดแรงดัน
สูง สา รับล้างรถ และ
พนยาได้

21,000

จัดซื้อเลื่อยโซยนต์
พร้อมบาร์โซ 18 นิ้ว

10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี 
ดี(LED TV) แบบ 
SMART TV ขนาด 75 
นิ้ว ระดับความละเอียด
จอภาพไมน้อยกวา 
3840 X 2160 พิกเซล

40,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 
11 ขั้น

2,400

จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 7 
ขั้น

1,500

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อ สวานโรตารี 
เจาะกระแทก สกัด

6,500

จัดซื้อแทนตัดไฟเบอร์ 6,500

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:41 น้า : 15/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนยา 3 
สูบ พร้อมมอเตอร์ สาย
แรงดันสูง ัวฉีดแรงดัน
สูง สา รับล้างรถ และ
พนยาได้

21,000

จัดซื้อเลื่อยโซยนต์
พร้อมบาร์โซ 18 นิ้ว

10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี 
ดี(LED TV) แบบ 
SMART TV ขนาด 75 
นิ้ว ระดับความละเอียด
จอภาพไมน้อยกวา 
3840 X 2160 พิกเซล

40,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 
11 ขั้น

2,400

จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 7 
ขั้น

1,500

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อ สวานโรตารี 
เจาะกระแทก สกัด

6,500

จัดซื้อแทนตัดไฟเบอร์ 6,500

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:41 น้า : 16/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟา 7,100

จัดซื้อเลื่อยวงเดือน
ไฟฟาแบบมือถือ  ขนาด 
9 นิ้ว

6,900

จัดซื้อสวาน 3/8" 1,250

จัดซื้อสวาน1/4" 1,100

จัดซื้อสวานไร้สาย เจาะ
เ ล็ก ไม้ ปูน

3,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000

เครื่องสารองไฟฟา 2,500

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อโต๊ะ ขนาดกว้าง 
75 เซนติเมตร ยาว 180 
เซนติเมตร สูง 55 
เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ 
จานวน 4 ชุด

27,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างพื้น คสล
.บริเวณที่ทาการ
องค์การบริ ารสวน
ตาบลโคกไม้ลาย

352,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:41 น้า : 17/22

110



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟา 7,100

จัดซื้อเลื่อยวงเดือน
ไฟฟาแบบมือถือ  ขนาด 
9 นิ้ว

6,900

จัดซื้อสวาน 3/8" 1,250

จัดซื้อสวาน1/4" 1,100

จัดซื้อสวานไร้สาย เจาะ
เ ล็ก ไม้ ปูน

3,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000

เครื่องสารองไฟฟา 2,500

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อโต๊ะ ขนาดกว้าง 
75 เซนติเมตร ยาว 180 
เซนติเมตร สูง 55 
เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ 
จานวน 4 ชุด

27,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างพื้น คสล
.บริเวณที่ทาการ
องค์การบริ ารสวน
ตาบลโคกไม้ลาย

352,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:41 น้า : 18/22

111



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนน คสล.สาย
ชวดพัฒนา จาก มู 6 
ถึง มู 1 ตาบลโคกไม้
ลาย เชื่อมตาบลไม้เค็ด

300,000

กอสร้างถนน คสล.สาย
พัฒนาชุมชน มู 4

300,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเ ล็กสายยาเจียว 
มู 2

500,000

วางทอสงน้าเพื่อการ
เกษตร มู 6

300,000

เสริมผิวลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
สุวินทร มู 3

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนอาเภอเมือง
ปราจีนบุรีตามโครงการ
ปองกันและแก้ไขปัญ า
ยาเสพติด

20,000

อุด นุนคาอา ารกลาง
วันเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้าน นองชะอม

235,200

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  11:47:41 น้า : 19/22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนน คสล.สาย
ชวดพัฒนา จาก มู 6 
ถึง มู 1 ตาบลโคกไม้
ลาย เชื่อมตาบลไม้เค็ด

300,000

กอสร้างถนน คสล.สาย
พัฒนาชุมชน มู 4

300,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเ ล็กสายยาเจียว 
มู 2

500,000

วางทอสงน้าเพื่อการ
เกษตร มู 6

300,000

เสริมผิวลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
สุวินทร มู 3

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

อุด นุนอาเภอเมือง
ปราจีนบุรีตามโครงการ
ปองกันและแก้ไขปัญ า
ยาเสพติด

20,000

อุด นุนคาอา ารกลาง
วันเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้าน นองชะอม

235,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุด นุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนวัดท้าวอูทอง

424,200

ขยายเขตประปาภูมิภาค 
สายชลประทาน ถึงสาย
เอี่ยมเจริญ มู 7

400,000

รวม 9,925,920 9,834,210 1,109,760 2,164,850 247,400 6,118,060 220,000 175,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุด นุนอา ารกลางวัน
โรงเรียนวัดท้าวอูทอง

424,200

ขยายเขตประปาภูมิภาค 
สายชลประทาน ถึงสาย
เอี่ยมเจริญ มู 7

400,000

รวม 29,795,200
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