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องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน
เขต/อําเภอ เนินสงา    จังหวัดชัยภูมิ
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95 ม. 10  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ เนินสงา  จังหวัดชัยภูมิ  36130

พื้นที่ 57.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,712 คน
ชาย 3,353 คน

หญิง 3,359 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2566



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลตาเนิน
อําเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตาเนิน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลตาเนิน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตาเนินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 31,347,035.19 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 38,786,884.79 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,087,949.72 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 2,755,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

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

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 รายรับจริง จํานวน 43,719,120.94 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 220,901.36 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 167,038.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 278,754.96 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 985.07 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 20,799,468.55 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 22,251,973.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,747,000.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 35,865,159.90 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 13,986,490.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,489,011.30 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,571,606.90 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,113,500.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,704,551.70 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 72,500.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน
อําเภอเนินสงา  จังหวัดชัยภูมิ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 89,215.99 55,000.00 130,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

229,141.33 168,000.00 270,700.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 271,132.86 321,000.00 331,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 87.33 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 589,577.51 545,000.00 732,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,106,070.33 17,855,000.00 19,667,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,106,070.33 17,855,000.00 19,667,300.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 22,748,364.41 23,100,000.00 23,600,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

22,748,364.41 23,100,000.00 23,600,000.00

รวม 42,444,012.25 41,500,000.00 44,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน
อําเภอเนินสงา  จังหวัดชัยภูมิ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,056,349.00 13,783,600.00 14,569,000.00

งบบุคลากร 12,588,884.50 14,409,830.00 14,706,190.00

งบดําเนินงาน 5,897,464.08 7,287,770.00 8,839,410.00

งบลงทุน 2,512,200.00 3,079,800.00 3,565,400.00

งบเงินอุดหนุน 2,815,601.57 2,939,000.00 2,320,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 36,870,499.15 41,500,000.00 44,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลตาเนิน
อําเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลตาเนิน
อําเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,152,130

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 660,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,154,770

แผนงานสาธารณสุข 580,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 70,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,302,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 610,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,758,700

แผนงานการเกษตร 143,400

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,569,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 44,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน
อําเภอเนินสงา  จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,569,000 14,569,000
    งบกลาง 14,569,000 14,569,000

หน้า : 1/7



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,168,710 2,665,020 398,000 10,231,730
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,114,110 0 0 2,114,110

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,054,600 2,665,020 398,000 8,117,620

งบดําเนินงาน 2,783,000 692,000 85,000 3,560,000
    คาตอบแทน 520,000 292,000 85,000 897,000

    คาใช้สอย 1,218,000 250,000 0 1,468,000

    คาวัสดุ 465,000 150,000 0 615,000

    คาสาธารณูปโภค 580,000 0 0 580,000

งบลงทุน 315,400 45,000 0 360,400
    คาครุภัณฑ 315,400 45,000 0 360,400

รวม 10,267,110 3,402,020 483,000 14,152,130

หน้า : 2/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 660,000 660,000
    คาตอบแทน 130,000 130,000

    คาใช้สอย 340,000 340,000

    คาวัสดุ 190,000 190,000

รวม 660,000 660,000

หน้า : 3/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,354,400 1,608,060 2,962,460
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,354,400 1,608,060 2,962,460

งบดําเนินงาน 742,000 2,127,410 2,869,410
    คาตอบแทน 130,000 30,000 160,000

    คาใช้สอย 422,000 1,003,500 1,425,500

    คาวัสดุ 190,000 1,093,910 1,283,910

งบลงทุน 11,400 271,500 282,900
    คาครุภัณฑ 11,400 71,500 82,900

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,040,000 2,040,000
    เงินอุดหนุน 0 2,040,000 2,040,000

รวม 2,107,800 6,046,970 8,154,770

หน้า : 4/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 300,000 300,000
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใช้สอย 170,000 170,000

    คาวัสดุ 10,000 10,000

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

รวม 580,000 580,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000
    คาใช้สอย 70,000 70,000

รวม 70,000 70,000

หน้า : 5/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,512,000 0 0 1,512,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,512,000 0 0 1,512,000

งบดําเนินงาน 640,000 60,000 90,000 790,000
    คาตอบแทน 160,000 0 0 160,000

    คาใช้สอย 270,000 60,000 0 330,000

    คาวัสดุ 210,000 0 90,000 300,000

รวม 2,152,000 60,000 90,000 2,302,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 170,000 240,000 410,000
    คาใช้สอย 170,000 240,000 410,000

งบลงทุน 200,000 0 200,000
    คาครุภัณฑ 200,000 0 200,000

รวม 370,000 240,000 610,000

หน้า : 6/7



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    คาใช้สอย 100,000 100,000

งบลงทุน 2,658,700 2,658,700
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 2,658,700 2,658,700

รวม 2,758,700 2,758,700
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 0 80,000 80,000
    คาใช้สอย 0 80,000 80,000

งบลงทุน 63,400 0 63,400
    คาครุภัณฑ 63,400 0 63,400

รวม 63,400 80,000 143,400

หน้า : 7/7







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน
อําเภอเนินสงา  จังหวัดชัยภูมิ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุงทองที่ 9,210.12 9,228.92 0.00 100.00 % 15,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 14,798.76 16,606.07 15,000.00 233.33 % 50,000.00
     ภาษีป้าย 25,090.00 63,381.00 40,000.00 62.50 % 65,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 49,098.88 89,215.99 55,000.00 130,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,716.90 1,891.50 1,800.00 11.11 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 140.00 500.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 107,600.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 109,080.00 110,000.00 36.36 % 150,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

70.00 60.00 200.00 0.00 % 200.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,893.50 1,377.83 1,500.00 33.33 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 630.00 810.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 3,520.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 800.00 3,700.00 2,000.00 100.00 % 4,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 906.00 110,982.00 50,000.00 120.00 % 110,000.00

วันที่พิมพ : 30/1/2566  15:37:47 หนา : 1/3



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

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

3,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 680.00 740.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 120,956.40 229,141.33 168,000.00 270,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ดอกเบี้ย 148,480.73 150,762.86 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 120,065.00 120,370.00 120,000.00 8.33 % 130,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 268,545.73 271,132.86 321,000.00 331,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 20,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 87.33 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 20,000.00 87.33 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 336,643.07 345,758.00 350,000.00 0.66 % 352,300.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,720,730.45 10,030,778.80 8,750,000.00 16.23 % 10,170,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,592,380.68 2,888,683.75 2,900,000.00 3.45 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42,793.52 38,525.22 50,000.00 30.00 % 65,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,114,905.90 5,405,069.09 5,200,000.00 5.19 % 5,470,000.00
     คาภาคหลวงแร 45,975.01 48,753.26 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 45,454.40 29,822.21 50,000.00 10.00 % 55,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

479,142.00 314,608.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,510.00 4,072.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,379,535.03 19,106,070.33 17,855,000.00 19,667,300.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 22,330,384.00 22,748,364.41 23,100,000.00 2.16 % 23,600,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 22,330,384.00 22,748,364.41 23,100,000.00 23,600,000.00
รวมทุกหมวด 40,168,520.04 42,444,012.25 41,500,000.00 44,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน

อําเภอเนินสงา  จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 44,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 130,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 15,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 50,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 65,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 270,700 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 200 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 4,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 110,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 331,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 1,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 130,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 1,000 บาท
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,667,300 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 352,300 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,170,000 บาท

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

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 65,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,470,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 55,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 500,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 23,600,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 23,600,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 172,066 121,588 153,000 69.93 % 260,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,120 8,852 10,000 250 % 35,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,472,500 8,820,800 9,489,600 6.1 % 10,068,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,787,200 2,770,000 3,036,000 0 % 3,036,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 94,500 120,000 0 % 120,000

เงินสํารองจาย 178,015 740,609 1,730,000 -76.88 % 400,000

รายจายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลตาเนิน 100,000 0 100,000 0 % 100,000

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ตาเนิน (สปสช.)

0 0 120,000 25 % 150,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลตาเนิน
อําเภอเนินสงา    จังหวัดชัยภูมิ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารสวนตําบล
ตาเนิน (สปสช.)

115,000 120,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 368,000 8.7 % 400,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

180,000 380,000 0 0 % 0

รวมงบกลาง 12,101,901 13,056,349 15,126,600 14,569,000
รวมงบกลาง 12,101,901 13,056,349 15,126,600 14,569,000
รวมงบกลาง 12,101,901 13,056,349 15,126,600 14,569,000

รวมแผนงานงบกลาง 12,101,901 13,056,349 15,126,600 14,569,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 384,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 561,870

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

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 56,400 53.19 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,095,665 2,059,200 1,127,600 22.53 % 1,381,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,780,385 2,743,920 1,652,320 2,114,110
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,520,194.35 2,661,060 2,509,600 12.71 % 2,828,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 108,000 0 % 108,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,316,520 1,327,980 1,326,000 34.69 % 1,786,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 112,140 92,272.5 106,000 94.34 % 206,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,158,854.35 4,291,312.5 4,175,600 5,054,600
รวมงบบุคลากร 6,939,239.35 7,035,232.5 5,827,920 7,168,710

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 300 % 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 79,000 -74.68 % 20,000

คาเชาบ้าน 376,800 368,700 395,000 -1.27 % 390,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,227 8,373 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 387,027 377,073 524,000 520,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานทั่วไป ( คนสวน ) 96,000 96,000 96,000 0 % 96,000

จ้างเหมาทําความสะอาดตลาดชุมชน 24,000 24,000 27,000 33.33 % 36,000

จ้างเหมาบริการ ( บันทึกข้อมูล ) 0 0 0 100 % 96,000

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 71,107 86,286 324,000 -69.14 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,637 13,425 10,000 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 560,700 -64.33 % 200,000

โครงการ อบต.ตาเนิน พบประชาชน 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเนินสงา จังหวัด
ชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

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

โครงการงานรัฐพิธี และงานวันสําคัญของ
ชาติ

0 0 10,000 200 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การ
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

19,085 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
บริหารงานและศึกษาดูงานขององค์การ
บริหารสวนตําบลตาเนินสําหรับคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง

0 220,000 0 100 % 300,000

โครงการรักโลกสิ่งแวดล้อม 0 9,750 10,000 -100 % 0

โครงการราษฏร์รัฐรวมใจ ท้องถิ่นใสสะอาด 0 9,750 10,000 -100 % 0

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันแมแหงชาติ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมคณะกรรมการหมู
บ้าน

0 9,750 0 0 % 0

โครงการสงเสริมเผยแพรความรู้ด้าน
กฏหมาย

0 15,000 0 100 % 20,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง อบต.ตาเนิน

0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

81,644 85,528 195,000 2.56 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,076.38 207,686.97 70,000 -57.14 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 382,549.38 777,175.97 1,332,700 1,218,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 140,378 200,487 170,000 -70.59 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,250 14,502 50,000 -40 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 43,549 108,311 80,000 -62.5 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 5,085 50,000 -50 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 51,346.34 42,157.96 10,000 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 187,700 191,690 260,000 -30.77 % 180,000

วัสดุการเกษตร 0 6,150 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 555.75 10,630 10,000 200 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 9,980 10,000 200 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 53,250 19,140 57,400 -47.74 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุจราจร 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 500,029.09 608,132.96 717,400 465,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 359,939.85 312,440.43 345,000 1.45 % 350,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 70,568.07 48,996.44 80,000 -25 % 60,000

คาบริการโทรศัพท์ 17,903.63 14,977.49 33,000 -39.39 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการไปรษณีย์ 9,207.6 1,550 10,000 -50 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 91,967.57 94,261.26 82,000 58.54 % 130,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 13,000 15.38 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 549,586.72 472,225.62 563,000 580,000
รวมงบดําเนินงาน 1,819,192.19 2,234,607.55 3,137,100 2,783,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน  50 ตัว 0 0 0 100 % 65,000

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 0 0 6,600 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ  จํานวน  2 เครือง 0 0 0 100 % 33,600

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ 11,000 11,000 11,000 3.64 % 11,400

จัดซื้อโต๊ะเหล็ก  ขนาด  180 x 75  ซม.   
จํานวน   4 ตัว

0 0 0 100 % 10,000

จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ 0 46,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 2 ลิ้นชัก จํานวน 2 หลัง 0 0 13,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 3 ลิ้นชัก  จํานวน 1 ตัว 0 0 0 100 % 5,900

โต๊ะทํางาน 3 ลิ้นชัก  จํานวน 3 ตัว 0 0 9,750 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 5 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว 0 0 3,950 -100 % 0

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

โพเดียม จํานวน 2 อัน 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง 98,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 19,180 0 0 0 % 0

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 0 17,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องพนฝอยละเอียด ( ULV) สายสะพาย 0 0 0 100 % 85,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 19,000 0 0 0 % 0

เครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น ตั้งพื้นขนาด 2 ก็
อก

0 5,500 0 0 % 0

ถังต้มน้ําไฟฟ้า 0 4,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 32,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน  1  เครื่อง

0 16,000 16,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0 0 17,000 100 % 34,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inl Tank)

0 0 7,500 200 % 22,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 3 ชุด

50,700 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จํานวน 2 เครื่อง

8,600 8,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 206,480 109,500 96,800 315,400
รวมงบลงทุน 206,480 109,500 96,800 315,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการบริหารงานของสถานที่
กลางศูนย์ปฏิบัติการรวมการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอเนินสงา

0 0 30,000 -100 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไป 8,964,911.54 9,379,340.05 9,091,820 10,267,110
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,520,820 1,357,660 1,385,520 34.9 % 1,869,020
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 20,000 0 % 20,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 644,280 672,000 720,000 0 % 720,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 25,440 13,680 13,680 2.34 % 14,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,232,540 2,085,340 2,181,200 2,665,020
รวมงบบุคลากร 2,232,540 2,085,340 2,181,200 2,665,020

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,200 0 10,000 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 216,000 169,935 192,000 0 % 192,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,700 13,200 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 225,900 183,135 232,000 292,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,555.9 0 30,000 -33.33 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การ
บริหารสวนตําบลตาเนิน

49,990 121,877 50,000 200 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่น

76,896 96,598 65,000 -23.08 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,990 21,230 10,000 200 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 145,431.9 239,705 155,000 250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 79,296 96,406 110,000 -63.64 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 78,245 59,750 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 157,541 156,156 140,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 528,872.9 578,996 527,000 692,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000  BTU 
พร้อมติดตั้ง จํานวน  2  เครื่อง

0 0 0 100 % 33,600

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง 11,000 11,000 11,000 3.64 % 11,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถกะบะขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแค๊ป 0 0 640,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ EPSON PLQ-20 (เครื่อง
พิมพ์เซ็คในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์)

0 39,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 
Printer)

8,000 8,900 0 0 % 0

จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค สํานักงาน 1 เครื่อง 0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000 58,900 667,500 45,000
รวมงบลงทุน 19,000 58,900 667,500 45,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,780,412.9 2,723,236 3,375,700 3,402,020
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 369,600 7.68 % 398,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 369,600 398,000
รวมงบบุคลากร 0 0 369,600 398,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 25 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 80,000 85,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 80,000 85,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 449,600 483,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,745,324.44 12,102,576.05 12,917,120 14,152,130
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลตา
เนิน

136,475 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 136,475 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 136,475 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 136,475 0 0 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

26,100 128,460 190,000 -31.58 % 130,000

รวมค่าตอบแทน 26,100 128,460 190,000 130,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้ง  ฝึกอบรม ซักซ้อมแผน 
ป้องกันภัยทางถนนและอัคคีภัย

0 0 0 100 % 200,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต์

10,000 52,570 75,000 -6.67 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 10,000 52,570 105,000 340,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 100,000 -20 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 20,000 0 100 % 25,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 10,500 20,000 0 % 20,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 30,500 120,000 190,000
รวมงบดําเนินงาน 36,100 211,530 415,000 660,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 36,100 211,530 415,000 660,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 172,575 211,530 415,000 660,000
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 305,640 326,760 350,470 127.12 % 796,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 641,880 681,840 773,030 -36.3 % 492,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 35,418 25,800 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 982,938 1,034,400 1,147,500 1,354,400
รวมงบบุคลากร 982,938 1,034,400 1,147,500 1,354,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 53,000 60,000 60,000 0 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,500 3,800 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 54,500 63,800 80,000 130,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 304,858 312,000 354,000 -11.86 % 312,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 1,375 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

95,956 11,436 90,000 -33.33 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,800 17,200 71,000 -43.66 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 417,614 342,011 515,000 422,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 68,989 79,890 110,000 -54.55 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,994 40,000 60,000 -50 % 30,000

วัสดุกีฬา 30,000 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,840 79,160 90,000 -66.67 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุการศึกษา 20,000 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 207,823 199,050 290,000 190,000
รวมงบดําเนินงาน 679,937 604,861 885,000 742,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด  24,000  
บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง

0 0 32,400 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 2 
หลัง

0 0 0 100 % 11,400

โต๊ะทํางาน 0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายสําหรับหมูบ้าน 
บ้านเนินทอง หมูที่ 10

0 100,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายสําหรับหมูบ้าน 
บ้านบึงสงา ม.11 ต.ตาเนิน อ.เนินสงา จ
.ชัยภูมิ

0 100,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายสําหรับหมูบ้าน 
บ้านหัวบึง  ม.5 ต.ตาเนิน อ.เนินสงา จ
.ชัยภูมิ

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน

0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 300,000 54,900 11,400
รวมงบลงทุน 0 300,000 54,900 11,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,662,875 1,939,261 2,087,400 2,107,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 817,260 863,160 930,000 10.09 % 1,023,860

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 42,000 110 % 88,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 438,000 455,400 446,000 7.62 % 480,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 40,260 22,860 18,000 -11.11 % 16,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,337,520 1,383,420 1,436,000 1,608,060
รวมงบบุคลากร 1,337,520 1,383,420 1,436,000 1,608,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,100 0 3,100 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 46,520 9,550 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 49,620 9,550 33,100 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาปรับปรุงและซอมแซมระบบไฟฟ้า
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาเนิน

0 0 0 100 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการพัฒนาพนักงานครู 
พนักงานจ้าง

0 0 24,000 0 % 24,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 49,850 0 0 100 % 60,000

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้ของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหาร
สวนตําบลตาเนิน

47,500 59,145 56,900 -12.13 % 50,000

โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

3,950 0 0 100 % 10,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 0 20,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

607,240 56,500 0 100 % 260,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน)

0 0 11,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (คา
จัดการเรียนการสอน)

0 130,900 136,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

0 350,000 496,000 3.73 % 514,500

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาเนิน 0 0 20,000 0 % 20,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โกรกกุลา

0 0 20,000 0 % 20,000

ปรับรุงภูมิทัศน์ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองขาม

0 0 20,000 0 % 20,000

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

0 0 23,650 -100 % 0

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (คาเครื่องแบบนัก
เรียน)

0 0 16,500 -100 % 0

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (คาอุปกรณ์การเรียน)

0 0 11,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 708,540 616,545 835,050 1,003,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,061,620 3.04 % 1,093,910

คาอาหารเสริม (นม) 944,679.96 1,037,200.2 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 944,679.96 1,037,200.2 1,061,620 1,093,910
รวมงบดําเนินงาน 1,702,839.96 1,663,295.2 1,929,770 2,127,410

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 12,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีที
ยู จํานวน  2  เครื่อง

0 63,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีที
ยู จํานวน 4 เครื่อง

0 126,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิว จํานวน 1 เครื่อง 0 6,400 0 0 % 0

ชั้นเหล็กฉาก  5,000 0 0 0 % 0

ตู้ล๊อกเกอร์ ชั้นเก็บกระเป๋าเก็บที่นอน 0 0 0 100 % 7,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 2,500

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องเลนสนาม พร้อมติดตั้ง ศพด.บ้าน
หนองขาม

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 8,600 -100 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สํานักงาน จอแสดงผลไม
น้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2 ชุด

0 34,000 34,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จํานวน 4 เครื่อง

0 25,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,000 254,600 42,600 71,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการกอสร้าง รั้วพร้อมป้าย ศพด.ตา
เนิน

0 0 0 100 % 200,000

โครงการตอเติมอาคารห้องเก็บวัสดุ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา

0 0 114,500 -100 % 0

โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าตาง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบลตา
เนิน

0 0 114,900 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาเนิน

20,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโกรกกุลา

20,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองขาม

20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 60,000 0 229,400 200,000
รวมงบลงทุน 65,000 254,600 272,000 271,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 1,886,000 1,809,000 1,812,000 4.3 % 1,890,000

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

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

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

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

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแขม 30,000 80,000 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 2,036,000 2,009,000 1,962,000 2,040,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,036,000 2,009,000 1,962,000 2,040,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,141,359.96 5,310,315.2 5,599,770 6,046,970
รวมแผนงานการศึกษา 6,804,234.96 7,249,576.2 7,687,170 8,154,770

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 0 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 0 10,000 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดตอและไม
ติดตอภายในหมูบ้าน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 67,000 4.48 % 70,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10,000 59,950 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 9,900 45,450 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการควบคุมโรคติดตอและไมติดตอภาย
ในหมูบ้าน

9,300 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 29,200 115,400 117,000 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 3,385.3 2,000 400 % 10,000

วัสดุอื่น 122,896 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 122,896 3,385.3 2,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 152,096 118,785.3 239,000 300,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 280,000 0 % 280,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 

280,000 280,000 0 0 % 0

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

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 432,096 398,785.3 519,000 580,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 432,096 398,785.3 519,000 580,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพทีู่สนใจให้
ประชาชนทั้ง 14 หมุููบ้าน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบลตาเนิน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ ผู้พิการในการดูแลสุขภาพและสภาวะ
จิตที่ดี

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 70,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 544,260 342,912 361,770 110.08 % 760,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 584,160 622,920 646,840 2.65 % 664,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 58,278 42,660 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,228,698 1,050,492 1,096,610 1,512,000
รวมงบบุคลากร 1,228,698 1,050,492 1,096,610 1,512,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

133,900 176,900 116,000 -22.41 % 90,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 65,600 55,113 60,000 0 % 60,000
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 199,500 232,013 191,000 160,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 15,000 1,233.33 % 200,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,465.8 12,102.66 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

0 0 22,000 -9.09 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,700 21,000 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 12,165.8 33,102.66 67,000 270,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,170 49,234 65,000 -38.46 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,750 29,200 20,000 50 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 41,719.37 20,000 50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 80,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,270 29,320 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 81,190 149,473.37 125,000 210,000
รวมงบดําเนินงาน 292,855.8 414,589.03 383,000 640,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง  จํานวน  1  
ตัว

0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 0 37,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 0 0 3,500 -100 % 0

ล้อวัดระยะ 0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 37,000 38,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ปรับปรุงซอมแซมตลาดชุมชน 0 57,700 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 57,700 0 0
รวมงบลงทุน 0 94,700 38,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,521,553.8 1,559,781.03 1,517,610 2,152,000
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาปรับปรุงและซอมแซมระบบไฟฟ้า
ภายใน อาคารสํานักงาน (ห้องประชุม)

0 0 0 100 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 10,800 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 10,800 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 10,800 0 60,000

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

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย โรงเรียน  ถึง โรงสีชุมชน บ้าน
หนองแขม หมูที่ 6 ต.ตาเนิน อ.เนินสงา จ
.ชัยภูมิ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทไมน้อยกวา 
288 ตารางเมตร 

0 148,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้าง อบต.(ข้าง รพ.สต.) บ้านเนินทอง 
หมูที่ 10 ต.ตาเนิน อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทไมน้อยกวา 
380 ตารางเมตร

0 199,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจุดบ้านนางอําไพ พีเดอร์เซน บ้านโนน
ไร หมูที่ 3 ต.ตาเนิน อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทไมน้อยกวา 
192 ตารางเมตร

0 99,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตาเนิน ถึง โนนคูณ (เมืองพรม) บ้านตา
เนิน หมูที่ 1 ต.ตาเนิน อําเภอเนินสงา 
จังหวัดชัยภูมิ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทไมน้อยกวา 
165 ตารางเมตร  

0 95,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสี่แยกบ้าน นางหมิว ทายคํา ถึง นายรถ 
ฤทธิ์กําลัง บ้านหนองขาม หมูที่ 2 ต.ตาเนิน 
อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทไมน้อยกวา 150 ตารางเมตร

0 79,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน    หมูที่ 13 (สายบ้านนาย
จํานง นิขุนทด ถึง หน้าวัดราชภูมิ) ต.ตาเนิน 
อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทไมน้อยกวา 
192 ตารางเมตร 

0 99,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมสาย
รอบ
สระหนองฉิมน้อย หมูที่ 14

104,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย
โรงเรียนหนองแขม ถึง หนองรัง หมูที่ 6

98,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบระบายน้ําทิ้ง  จาก
หน้า อบต.ตาเนิน ถึง บ้านนางมะลิ ปานสัน
เทียะ  บ้านเนินทอง หมูที่ 10 ตําบลตาเนิน 
อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ
ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 41.00 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร

0 233,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายคุณาสิน  ศรีสันเทียะ  ถึง บ้าน
นางนุชา  หาญสันเทียะ บ้านหัวบึง  หมูที่ 5
 ต.ตาเนิน อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทไมน้อยกวา 
188 ตารางเมตร 

0 95,000 0 0 % 0

โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้าน
หน้า อบต.ตาเนิน    ต.ตาเนิน อ.เนินสงา จ
.ชัยภูมิ 
ขนาดกว้าง 4.10 เมตร ยาว 4.20 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทไมน้อยกวา 
17.22 ตารางเมตร 

0 5,500 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านนาง
หอม ธานี ถึงลําห้วยเสียว   บ้านหนองโพธิ์ 
หมูที่  4 ต.ตาเนิน อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทไมน้อย
กวา 560 ลูกบาศก์เมตร

0 92,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
สายทางเรียบลําห้วยโกรกมะเค็ง ถึง สุดเขต
บ้านเนินเพชร หมูที่ 14 ต.ตาเนิน อําเภอ
เนินสงา จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกวู้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 330 ลูกบาศก์
เมตร 

0 57,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
สายดอนเมืองพรม บ้านโนนคูณ หมูที่ 7 ต
.ตาเนิน อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ ขนาด
กวู้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 
560 ลูกบาศก์เมตร 

0 108,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองโพธิ์ 
ถึง ละหานลูกนก บ้านหนองโพธิ์  หมูที่ 4 
ตําบลตาเนิน อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ 
ขนาดกว้าง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,450.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 580 ลูกบาศก์
เมตร 

0 95,000 0 0 % 0

โครงการยกระดับถนน คสล. สายหน้าบาน 
นายอลงกรด เจริญวัฒ์ จากสุมประตูวัดเนิน
ทอง ถึง สามแยกโรงอัดบล๊อกโกดังใหญ 
บ้านเนินสมบูรณ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 135.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
มพื้นที่เทไมน้อยกวา  540 ตารางเมตร

0 290,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 202,000 1,694,500 0 0
รวมงบลงทุน 202,000 1,694,500 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตจําหนายน้ําประปา  หมูที่ 
10

100,829 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตจําหนายประปา  หมูที่ 1 116,060 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านบึงสงา 
ม.11  ต.ตาเนิน  อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ

0 427,080.87 0 0 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง  บ้านเนิน
เพชร  หมูที่  14  ต.ตาเนิน  อ.เนินสงา  จ
.ชัยภูมิ

0 50,780.06 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง บ้านโนน
คูร  หมูที่  7  ต.ตาเนิน  อ.เนินสงา  จ
.ชัยภูมิ  

0 48,740.64 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมูที่ 
10

185,966 0 0 0 % 0

โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา   หมู
ที่ 4

67,973.89 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตจําหนายประปา  จากบ้านนาย
ยนต์  ต้านกลางดอน ถึงหน้าบ้านนายจารึก  
ค้าโค  หมูที่  5

0 0 136,000 -100 % 0

ขยายเขตจําหนายประปา สายตาเนิน ถึง 
โนนคูณ  หมูที่  1

0 0 100,000 -100 % 0

ขยายเขตจําหนายไฟฟ้าแรงต่ําตามถนนสาย
ตาเนิน ถึง ชอระกา  บ้านบึงสงา  หมูที่  11

0 0 80,000 -100 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าสองสวางสาธารณ  จากโรงสี
ชุมชน ถึง โรงปุ๋ย  หมูที่  12

0 0 87,000 -100 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าสองสวางสาธารณ  หมูที่ 4  
บ้านหนองโพธิ์

0 0 41,000 -100 % 0
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ขยายเขตไฟฟ้าสองสวางสาธารณ จากโรงสี
ชุมชน ถึง บ้านนางไผ  ชอบรักษ์  หมูที่  12

0 0 33,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 470,828.89 526,601.57 477,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 470,828.89 526,601.57 477,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 672,828.89 2,231,901.57 477,000 60,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 90,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 90,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 90,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,194,382.69 3,791,682.6 1,994,610 2,302,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลตาเนิน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬา อบต
.สัมพันธ์

150,000 0 0 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 150,000 0 0 170,000
รวมงบดําเนินงาน 150,000 0 0 170,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกาย ประจําหมูบ้าน หมุ 14 0 0 0 100 % 100,000

เครื่องออกําลังกาย ประจําหมูบ้าน หมู  12 0 0 0 100 % 100,000

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายสําหรับหมูบ้าน 
หมูที่  11

50,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายสําหรับหมูบ้าน 
หมูที่  5  

50,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 0 200,000
รวมงบลงทุน 100,000 0 0 200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 250,000 0 0 370,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกอเจดีย์ทราย 0 0 0 100 % 30,000

โครงการงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุในเขตตําบลตาเนิน

0 0 44,500 124.72 % 100,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 60,000 60,000 0 100 % 70,000
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โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

14,500 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 74,500 60,000 64,500 240,000
รวมงบดําเนินงาน 74,500 60,000 64,500 240,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 74,500 60,000 64,500 240,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 324,500 60,000 64,500 610,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ติดตั้งไฟฟ้าสองสวางพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 400 วัตต์ ในเขตตําบลตาเนิน หมูที่ 
1

0 0 112,000 -100 % 0

ติดตั้งไฟฟ้าสองสวางพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 400 วัตต์ ในเขตตําบลตาเนิน หมูที่ 
10

0 0 112,000 -100 % 0

ติดตั้งไฟฟ้าสองสวางพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 400 วัตต์ ในเขตตําบลตาเนิน หมูที่ 
11

0 0 84,000 -100 % 0

ติดตั้งไฟฟ้าสองสวางพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 400 วัตต์ ในเขตตําบลตาเนิน หมูที่ 
12

0 0 112,000 -100 % 0

ติดตั้งไฟฟ้าสองสวางพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 400 วัตต์ ในเขตตําบลตาเนิน หมูที่ 
2

0 0 112,000 -100 % 0

ติดตั้งไฟฟ้าสองสวางพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 400 วัตต์ ในเขตตําบลตาเนิน หมูที่ 
3

0 0 112,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/1/2566  15:39 หน้า : 42/51



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

ติดตั้งไฟฟ้าสองสวางพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 400 วัตต์ ในเขตตําบลตาเนิน หมู
ที่13

0 0 112,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 756,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

ปรับปรุงอาคาร ศพด. ตาเนิน เดิม เป็นห้อง
ประชุม

0 0 1,999,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง อบต. 
(ข้าง รพสต.) หมูที่ 10

0 0 300 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นางบัวริม เปินขุนทดถึงทางหลวงชนบท หมู
ที่ 8

0 0 700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สาย ตาเนิน  - โนนคูณ ขนาด  กว้าง 5.00 
ม.ยาว  30.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือ มีพื้นที่
เทคอนกรีตไมน้อยกวา 150 ตารางเมตร ลง
ไหลทางสองข้าง ตามสภาพพื้นที่  (งบ
ประมาณ 95,600 บาท แผนฯ หน้า 70 ข้อ
ที่ 5 )

0 0 0 100 % 95,600
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน  หมูที่  13 จาก บ้านนาย
จํานง นิขุนทด ถึง  หน้าวัดราชภูมิ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อย
กวา  150.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหลทาง
สองข้างตามสภาพพื้นที่
  งบประมาณ 96,800 บาท (แผนหน้า  
118   ที่  67   )

0 0 0 100 % 96,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 11 ซอยบ้านนายสมร 
เกสันเทียะ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหลทาง ข้างละไมน้อยกวา 0.50 
เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมน้อยกวา 
10.35 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 40,900 
บาท (แผน หน้า 110 ที่ 56 ข้อ 1)

0 0 0 100 % 40,900
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโรงสีชุมชน ถึงโรงเรียนบ้านหนองแขม  
หมูที่ 6  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมน้อยกวา 150.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงไหลทางสองข้างตามสภาพพื้นที่  
งบประมาณ 96,800 บาท (แผนหน้า  89   
ข้อที่  30 )

0 0 0 100 % 96,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลัง อบต.ไปโรงจอดรถขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 200.00 
ตารางเมตร พร้อมไหลทางสองข้างตามสถา
พพื้นที่ (แผนหน้า 127 ที่ 110)

0 0 0 100 % 118,900

โครงการกอสร้างถนนยกรองพูนดิน จาก
บ้านนายคะเนียง บุญหนา ถึง ต.รังงาม 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม
น้อยกวา 650.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลง
ลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
340.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมน้อยกวา 170.00 ลูกบาศก์
เมตร งบประมาณ 152,900 บาท (แผน
หน้า 100 ที่ 45)

0 0 0 100 % 152,900
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โครงการกอสร้างรองระบายน้ําทิ้งจากบ้าน 
นายอ๊อด  วรกุล ถึงบ้าน นางฉวี  โพธิ์นอก 
หมูที่ 12 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 
เมตร ยาว 27 เมตร 
งบประมาณ 95,700 บาท (แผนหน้า 144  
ที่  35  ข้อ  1 )

0 0 0 100 % 95,700

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา ม
.9 (จุดบ้านนางเรไร  ค้าโค  -  วัดบ้านสาม
หลักพัฒนา) งบประมาณ 100,000 บาท 
(แผนหน้า  152   ที่  55)

0 0 0 100 % 100,000

โครงการขุดบอขยะ อบต.ตาเนิน ขนาด
กว้าง 35.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร  เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดุนขุด
ไมน้อยกวา 6,960 ลูกบาศก์เมตร

0 0 0 100 % 295,200

โครงการตอเติมอาคารสํานักปลัดองค์การ
บริหารสวนตําบลตาเนิน ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 8.00 เมตร (แผนหน้า 129 ที่ 
123)

0 0 0 100 % 340,900

โครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าสองสวาง
พลังงานแสงอาทิตย์ในเขตตําบลตาเนิน  
หมูที่ 14   งบประมาณ 112,000 บาท

0 0 0 100 % 112,000

โครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าสองสวาง
พลังงานแสงอาทิตย์ในเขตตําบลตาเนิน  
หมูที่ 4  งบประมาณ 112,000 บาท

0 0 0 100 % 112,000
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โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงจอด
รถ อบต.ตาเนิน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร 
ยาว 24.00 เมตร เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 312 
ตาราง (แผนหน้า 126 ที่ 104)

0 0 0 100 % 114,600

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สาย ที่นา นายชิน นามกิ่ง ถึง ที่
นา นางละมุน ชมดานกลาง หมูที่ 11 กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 754.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมน้อยกวา 
226.20 ลูกบาศก์เมตร 
งบประมาณ 59,000 บาท (แผนหน้า   112
  ที่  58  ข้อ  1)

0 0 0 100 % 59,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย
โนนคูณคลองหนองไผแยกป่าช้าบ้าน
หนองแขม หมูที่ 7 ขนาดกว้าง  3.00 เมตร 
ยาว 950.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมน้อยกวา 285.00 ลูกบาศก์
เมตร งบประมาณ 90,100 บาท (แผนหน้า  
93  ข้อ  4)

0 0 0 100 % 90,100
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟัลติก
ภายในหมูบ้าน  หมูที่  5 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 93.00 เมตร  หนา 0.04 ม.หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 279.00 ตารางเมตร        
              งบประมาณ 99,700 บาท  
(แผนหน้า  88   ข้อที่  28)

0 0 0 100 % 99,700

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการ
องค์การบริหารสวนตําบลตาเนิน ขนาด
กว้าง 20.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร (แผน
หน้า 128 ที่ 122)

0 0 0 100 % 340,900

โครงการปรับปรุงซอมแซมแอลฟัลท์ติกภาย
ในหมูบ้าน  หมูที่  3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 69.00 เมตร หนา 0.04 ม.หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 276.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 98,700 บาท  (แผนหน้า  76  
ข้อที่  14)

0 0 0 100 % 98,700

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตภายในหมูบ้าน  หมูที่  10 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 
0.04 ม.หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 276.00 
ตารางเมตร (จุดบ้านนางสําเราญ  ชนะภัย  
ถึง  บ้านนาย  บุญสง อยูปาน)
งบประมาณ 98,700 บาท (แผนหน้า 110 
ที่  55   ข้อ   2)

0 0 0 100 % 98,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการเสริมลูกรังคลองบงพร้อมปรับเกรด 
หมูที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
555.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมน้อยกวา 333.00 ลูกบาศก์
เมตร (แผน หน้า  74  ที่    10)  งบ
ประมาณ 99,300 บาท  (แผนหน้า  74  ข้อ
ที่  10)

0 0 0 100 % 99,300

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,000,000 2,658,700
รวมงบลงทุน 0 0 2,756,000 2,658,700

รวมงานก่อสร้าง 0 0 2,756,000 2,758,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,756,000 2,758,700

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา  เครื่องยนต์ดีเซล    จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 100 % 63,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 63,400
รวมงบลงทุน 0 0 0 63,400

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 63,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 20,000 0 0 0 % 0

โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ ( กําจัดวัชพืช ผักตบชวา พัฒนา
หนองน้ําใส  หมูู 6 บ้านหนองแขม )

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ ( กิจกรรม สร้างถนนสวย ด้วย
ต้นไม้  )

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ ( คลองสวย น้ําใส )

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ (ปรับปรุงภูมิทัศน์  อบต.ตาเนิน)

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 20,000 0 20,000 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 27,231 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 27,231 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 47,231 0 20,000 80,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 47,231 0 20,000 80,000
รวมแผนงานการเกษตร 47,231 0 20,000 143,400

รวมทุกแผนงาน 33,822,245.09 36,870,499.15 41,500,000 44,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน

อําเภอเนินสงา   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,569,000 บาท
งบกลาง รวม 14,569,000 บาท

งบกลาง รวม 14,569,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พรบ.ประกัน
สังคม พ.ศ.2533 / หนังสือสํานักงาน ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
 0809/ ว 9 ลว.22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ยประกัน
สังคม ของ พนักงานจ้าง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 35,000 บาท

หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด มท
 0808.2/ ว 4172  ลว  24 ธันวาคม 2561 เรื่อง งบสมทบกอง
ทุนทดแทนพนักงานสวนท้องถิ่นฯ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,068,000 บาท

เพื่อจายเงินสงเคราะหผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อบต.ตาเนิน /  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห เบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ  ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส ของ อปท พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่ม
เติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,036,000 บาท

เพื่อจายเงินสงเคราะหผู้พิการ ในพื้นที่ อบต.ตาเนิน /  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห เบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ  ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส ของ อปท พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่ม
เติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเงินสงเคราะหผู้ป่วยเอดส ในพื้นที่ อบต.ตา
เนิน /  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ ผู้ป่วย
เอดส ของ อปท พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

เงินสํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขต
พื้นที่ตําบลตาเนิน / ตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ. 2560 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0313.4 / 667  ลว 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท./ หนังสือดวนที่สุด ที่ กค
. 0402.4/ ว 160 ลว 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑการใช้เงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนฯ (กบท.) / พรบ.บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการตั้งงบประมาณ ของ อปท.เพื่อสมทบกองทุน ฯ พ.ศ
. 2561 ลว 21 มกราคม 2562

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลตาเนิน จํานวน 100,000 บาท

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ตา
เนิน (สปสช.)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลตาเนิน
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
    เรื่อง หลักเกณฑสนับสนุนให้ อปท.ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนประกันสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้ยการตั้งงบประมาณของ อปท
. เพื่อสมทบกองทุนฯ พ.ศ.2561  ลว 21 มกราคม 2562
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,267,110 บาท

งบบุคลากร รวม 7,168,710 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,114,110 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 561,870 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน 
    - นายก อบต.
    - รองนายก อบต.
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทน นายก รองนายก ประธานสภา และเลขานุการสภา องคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2544 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง
    - นายก อบต.
    - รองนายก อบต.
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทน นายก รองนายก ประธานสภา และเลขานุการสภา องคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2544 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ
    - นายก อบต.
    - รองนายก อบต.
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทน นายก รองนายก ประธานสภา และเลขานุการสภา องคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2544 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน 
       -  เลขานุการ นายก อบต.
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทน นายก รองนายก ประธานสภา และเลขานุการสภา องคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2544 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,381,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน 
     - ประธานสภา อบต.
     - รองประธานสภา อบต.
     - เลขานุการ สภา อบต.
     - สมาชิกสภา อบต.
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทน นายก รองนายก ประธานสภา และเลขานุการสภา องคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2544 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,054,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,828,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปรากฏตาม
แผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  ดังตอไปนี้
    - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    - หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    - พนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        พรฏ. การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของ พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 -
 2566 )  ดังตอไปนี้
    - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    - หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    - พนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        พรฏ. การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 -
 2566 )  ดังตอไปนี้
    - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    - หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        พรบ.เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2544

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,786,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน พนักงานจ้าง ตําแหนง ปรากฏตาม
แผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  ดังตอไปนี้
    - พนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
        ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
        เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 ลว 19
 สิงหาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 206,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพ พนักงานจ้าง ตําแหนง ปรากฏตาม
แผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  ดังตอไปนี้
    - พนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
        ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
        เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 ลว 19
 สิงหาคม 2558 
        ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ 
        เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว ฉบับที่ 2  ลว 5 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,783,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 520,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท
    เชน คาตอบแทนเงินประโยชนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
          คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
    หนังสือ มท 0808.4 / 3652 ลว 17 พฤศจิกายน 2553 
    เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปรากฏตามแผนอัตรากําลัง
สามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  ดังตอไปนี้
    - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    - หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    - พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง  สังกัดสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ อปท.พ.ศ.2548

คาเชาบ้าน จํานวน 390,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปรากฏตาม
แผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  ดังตอไปนี้
    - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    - หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    - พนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปรากฏตาม
แผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  ดังตอไปนี้
    - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    - หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    - พนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น. พ.ศ. 2563.

ค่าใช้สอย รวม 1,218,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานทั่วไป ( คนสวน ) จํานวน 96,000 บาท

จ้างเหมาทําความสะอาดตลาดชุมชน จํานวน 36,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (รักษาความสะอาด ตลาดชุมชน)
    หนังสือ มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธันวาคม 2559 
    เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ อปท

จ้างเหมาบริการ ( บันทึกข้อมูล ) จํานวน 96,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (บันทึกข้อมูล)
    หนังสือ มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธันวาคม 2559 
    เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ อปท

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
    หนังสือ มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธันวาคม 2559 
    เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ อปท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
    เชน ต้อนรับบุคคล คณะบุคคล  รับรองการประชุมตางๆ 
    งานพิธีทางทางศาสนา   งานรัฐพิธี 
    หนังสือ มท 0808.4 / ว 2381 ลว 28 กรกฏาคม 2548 
    เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือ
เลี้ยงรับรองของ อปท.
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 
    ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542

โครงการ อบต.ตาเนิน พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาดําเนินการตางๆ โครงการ อบต.ตาเนิน พบประชาชน
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557

โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเนินสงา จังหวัด
ชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ โครงการขอรับเงินอุด
หนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

โครงการงานรัฐพิธี และงานวันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายคาดําเนินการตางๆ โครงการ งานรัฐพิธี และงานวันสําคัญ
ของชาติ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาดําเนินการตางๆ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557
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โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานของ
องคการบริหารสวนตําบลตาเนินสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายคาดําเนินการตางๆ 
    โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารงานและศึกษาดู
งานขององคการบริหารสวนตําบลตาเนินสําหรับคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ โครงการวันท้องถิ่นไทย
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557

โครงการวันแมแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ โครงการวันแมแหงชาติ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557

โครงการสงเสริมเผยแพรความรู้ด้านกฏหมาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ โครงการเผยแพรความรู้
กฏหมาย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง อบต.ตาเนิน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ โครงการ คุณธรรม
จริยธรรม  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ (รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ) คาเดินทางไปราชการ
    เชน คาลงทะเบียน  คาที่พัก ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม ทรัพยสินของ อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  สํานักปลัด. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

ค่าสาธารณูปโภค รวม 580,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง  
    หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.
    พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562) 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง  
    หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.
    พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562) 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง  
    หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.
    พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562) 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
    หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.
    พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562) 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม และคาธรรมเนียม
ที่เกี่ยวข้อง  
    หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.
    พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562) 

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง  
    หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.
    พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562) 
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งบลงทุน รวม 315,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 315,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน  50 ตัว จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายคาเก้าอี้สํานักงาน 
    คุณลักษณะพื้นฐาน  เกณฑราคากลาง สํานักงบประมาณ ตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2564 (ถ้ามี)
    

เครื่องปรับอากาศ  จํานวน  2 เครือง จํานวน 33,600 บาท

เพื่อจายคาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU จํานวน 2
 เครื่อง
    คุณลักษณะพื้นฐาน   เกณฑราคากลาง สํานักงบ
ประมาณ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2564
  หน้า 80-81

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายคาครุภัณฑสํานักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง)
    คุณลักษณะพื้นฐาน   เกณฑราคากลาง สํานักงบ
ประมาณ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2564
  หน้า 83

จัดซื้อโต๊ะเหล็ก  ขนาด  180 x 75  ซม.   จํานวน   4 ตัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาเก้าอี้สํานักงาน 
    คุณลักษณะพื้นฐาน  เกณฑราคากลาง สํานักงบประมาณ ตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2564 (ถ้ามี)

โต๊ะทํางาน 3 ลิ้นชัก  จํานวน 1 ตัว จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายคาโต๊ะทํางาน 
    คุณลักษณะพื้นฐาน   เกณฑราคากลาง สํานักงบ
ประมาณ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2564 (ถ้ามี)

โต๊ะหมูบูชา จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายคาโต๊ะหมูบูชา  จํานวน 2 ชุด
    คุณลักษณะพื้นฐาน   เกณฑราคากลาง สํานักงบ
ประมาณ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2564
  หน้า 82
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ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องพนฝอยละเอียด ( ULV) สายสะพาย จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายคาเครื่องพนฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง
    คุณลักษณะพื้นฐาน   เกณฑราคากลาง สํานักงบประมาณ 
    ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2564  หน้า 93-94
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊กสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง
สุด ไมน้อยกวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth

วันที่พิมพ : 30/1/2566  15:40:30 หน้า : 16/52



เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน     จํานวน 2
 เครื่อง   
    คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Inl Tank)

จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ (Inl Tank Printer)       จํานวน 3 เครื่อง
    คุณลักษณะพื้นฐาน ตามประกาศหลักเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,402,020 บาท
งบบุคลากร รวม 2,665,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,665,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,869,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปรากฏตาม
แผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  
       - พนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวน
ตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        พรฏ. การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ  พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปรากฏ
ตามแผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )   
       - พนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวน
ตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        พรฏ. การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 -
 2566 )   
       - พนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวน
ตําบล
          พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
          พรบ.เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2544
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน พนักงานจ้าง ตําแหนง ปรากฏตาม
แผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  ดังตอไปนี้
    - พนักงานจ้าง สังกัด กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
        ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
        เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 ลว 19
 สิงหาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพ พนักงานจ้าง ตําแหนง ปรากฏตาม
แผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  ดังตอไปนี้
    - พนักงานจ้าง สังกัด กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
        ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
        เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 ลว 19
 สิงหาคม 2558 
        ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ 
        เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว ฉบับที่ 2  ลว 5 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 692,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 292,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท
    เชน คาตอบแทนเงินประโยชนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
          คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
    หนังสือ มท 0808.4 / 3652 ลว 17 พฤศจิกายน 2553 
    เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  ตําแหนง ปรากฏ
ตามแผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  ดังตอไปนี้
       - พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง  สังกัด กอง
คลัง องคการบริหารสวนตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ อปท.พ.ศ.2548

คาเชาบ้าน จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน พนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
คลัง ปรากฏตําแหนง ตามแผนอัตรากําลัง สามป ( พ.ศ.2564 -
 2566 )
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท พ.ศ. 2549

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศีกษาบุตร  พนักงานสวนตําบล
สังกัดกองคลัง ปรากฏตําแหนง ตามแผนอัตรากําลัง สามป (พ.ศ
.2564 -2566) 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของ อปท พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน จ้างเหมาบริการ เข้า
เลมเอกสาร จ้างแรงงาน   ฯลฯ
    หนังสือ มท 0808.2/ 7120 ลว 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการ อปท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลตาเนิน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ อบต.ตาเนิน 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท พ.ศ.2557

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ เชน คาลงทะเบียน คาที
พัก ฯลฯ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของ อปท.
    หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป ของ อปท.

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน กองคลัง 
    หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป ของ อปท.

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ในกิจการ กองคลัง
    หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป ของ อปท.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  กิจการ กองคลัง
    หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป ของ อปท.

งบลงทุน รวม 45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000  BTU พร้อมติดตั้ง จํานวน  2  
เครื่อง

จํานวน 33,600 บาท

เพื่อจายคาครุภัณฑสํานักงาน ครื่องปรับ
อากาศ ขนาด 12000 BTU พร้อมติดตั้ง
    คุณลักษณะพื้นฐาน   เกณฑราคากลาง สํานักงบ
ประมาณ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2564
  หน้า 80-81

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายคาครุภัณฑสํานักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง)
    คุณลักษณะพื้นฐาน   เกณฑราคากลาง สํานักงบ
ประมาณ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2564
  หน้า 83

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 483,000 บาท
งบบุคลากร รวม 398,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 398,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 398,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พนักงานสวนตําบล  ตําแหนง ปรากฏตาม
แผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  ดังตอไปนี้
   
    - พนักงานสวนตําบล งานตรวจสอบภายใน
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        พรฏ. การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปรากฏตาม
แผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  ดังตอไปนี้
     - พนักงานสวนตําบล สังกัด งานตรวจสอบภายใน องคการ
บริหารสวนตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยการศึกษาบุตร พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 -
 2566 )  ดังตอไปนี้
      - พนักงานสวนตําบล สังกัด งานตรวจสอบภายใน องคการ
บริหารสวนตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น. พ.ศ. 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 660,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทน 
    บุคคลภายนอก ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน แก อปท. 
เชน คาตอบแทน อปพร. ฯลฯ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คาเชาทรัพยสิน คาจ้าง
แรงงาน คาจ้างเหมารถ ฯลฯ
    หนังสือ มท 0808/ 7120 ลว 9 ธันวาคม 2559
    เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการของ อปท.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้ง  ฝึกอบรม ซักซ้อมแผน ป้องกันภัยทางถนนและ
อัคคีภัย

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินการ ตามโครงการจัดตั้ง ฝึกอบรม ซักซ้อมแผน
ป้องกันภัยทางถนนและอัคคีภัย
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม ทรัพยสินของ อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

วัสดุจราจร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,107,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,354,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,354,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 796,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปรากฏตาม
แผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  ดังตอไปนี้
     - พนักงานสวนตําบล สังกัด กองการศึกษา องคการบริหาร
สวนตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        พรฏ. การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 -
 2566 )  ดังตอไปนี้
     - พนักงานสวนตําบล สังกัด กองการศึกษา องคการบริหาร
สวนตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        พรฏ. การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 492,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัด กองการศึกษาฯ
ปรากฏตําแหนง ตามแผนอัตรากําลังสามป (พ.ศ.2564-2566) 
    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลว
 19 สิงหาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ พนักงานจ้าง สังกัด กองการศึกษาฯ
ปรากฏตําแหนง ตามแผนอัตรากําลังสามป (พ.ศ.2564-2566) 
    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลว
 19 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 742,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท
    เชน คาตอบแทนเงินประโยชนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
          คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
    หนังสือ มท 0808.4 / 3652 ลว 17 พฤศจิกายน 2553 
    เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง สังกัด กองการศึกษา 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อปท พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน พนักงานสวนตําบล สังกัด กองการศึกษา 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสวนท้องถิ่น สังกัด กอง
การศึกษาฯ   ปรากฏตําแหนง ตามแผนอัตรากําลังสามป (พ.ศ
.2564-2566)
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 9 พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 422,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 312,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
    หนังสือ มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธันวาคม 2559 
    เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ อปท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

รายจายเพื่อการรับรองและพิธีการ  เชน คารับรองบุคคล  พิธีทาง
ศาสนนา รัฐพิธี   หรือ การประชุม  
    หนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 กรกฏาคม 2548 
    เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือ
เลี้ยงรับรองของ อปท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ เชน คาลงทะเบียน ฯลฯ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
 พ.ศ. 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม ทรัพยสิน ของ อปท
    หนังสือดวนที่สุด มท 0802.2/ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564 
    เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป ของ อปท.
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ในกิจการกองการศึกษา ของ อปท
    หนังสือดวนที่สุด มท 0802.2/ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564 
    เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป ของ อปท.

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ในกิจการกองการ
ศึกษา ของ อปท
    หนังสือดวนที่สุด มท 0802.2/ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564 
    เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป ของ อปท.

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ในกิจการกองการ
ศึกษา ของ อปท
    หนังสือดวนที่สุด มท 0802.2/ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564 
    เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป ของ อปท.

วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา  ในกิจการกองการศึกษา ของ อปท
    หนังสือดวนที่สุด มท 0802.2/ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564 
    เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป ของ อปท.

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ในกิจการกองการ
ศึกษา ของ อปท
    หนังสือดวนที่สุด มท 0802.2/ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564 
    เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป ของ อปท.
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วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา  ในกิจการกองการศึกษา ของ อปท
    หนังสือดวนที่สุด มท 0802.2/ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564 
    เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป ของ อปท.

งบลงทุน รวม 11,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายคาครุภัณฑสํานักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง)
    คุณลักษณะพื้นฐาน   เกณฑราคากลาง สํานักงบ
ประมาณ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2564
  หน้า 83

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,046,970 บาท
งบบุคลากร รวม 1,608,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,608,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,023,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พนักงานครู ตําแหนง ปรากฏตามแผนอัตรา
กําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  
       - พนักงานครู สังกัดกองการศึกษา องคการบริหารสวน
ตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        พรฏ. การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินวิทยฐานะ จํานวน 88,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ พนักงานครู ตําแหนง ปรากฏตามแผน
อัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  
       - พนักงานครู สังกัด กองการศึกษา องคการบริหารสวน
ตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        พรฏ. การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 480,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มตางๆ พนักงานจ้าง สังกัด กองการศึกษาฯ ปรากฏ
ตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป (พ.ศ.2564-2566 ) 
    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4 ) ลว
 19 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,127,410 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    พนักงานครู   สังกัด กอง
การศึกษาฯปรากฏตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป(พ.ศ.2564-
2566 ) 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พรักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 9 พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 1,003,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาปรับปรุงและซอมแซมระบบไฟฟ้าภายในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ตาเนิน

จํานวน 25,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
    (ปรับปรุงและซอมแซมระบบไฟฟ้า ศพด.ตาเนิน )
    หนังสือ มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธันวาคม 2559 
    เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ อปท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการพัฒนาพนักงานครู พนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ  เชน คาใช้จายในการพัฒนาพนักงานครู 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อดําเนินการ  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พ.ค.2556 เรื่อง ขอให้กําหนดมาตรการเพื่อ ใช้เป็นแนวทาง
กรณีการเบิกคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน ฯ

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้ของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ คาดําเนินการ โครงการทัศนศึกษา แหลง
เรียนรู้ของเด็กใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบล
ตาเนิน
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ คาดําเนินการ โครงการประชุมผู้
ปกครอง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ    โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา   เชน คาจัดการเรียนการสอน
                คาหนังสือเรียน  อุปกรณการเรียน 
                คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน            
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ : 30/1/2566  15:40:30 หน้า : 33/52



โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จํานวน 514,500 บาท

เพื่อจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ    โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา   เชน คาอาหารกลางวัน          
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาเนิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ    คาดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ           
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ    คาดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ           
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ปรับรุงภูมิทัศนศุนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ    คาดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ           
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 1,093,910 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,093,910 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) 
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/ว5061 ลว
 18   กรกฏาคม  2565  เรื่อง การจัดทํางบประมาณ
รับ จาย ด้านการศึกษา ปงบประมาณ 2566
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งบลงทุน รวม 271,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายคาเก้าอี้สํานักงาน 
    คุณลักษณะพื้นฐาน  นอกเกณฑราคากลาง สํานักงบ
ประมาณ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2564 

ตู้ล๊อกเกอร ชั้นเก็บกระเป๋าเก็บที่นอน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายคาตู้ล๊อกเกอร ชั้นเก็บกระเป๋า เก็บที่นอน
    คุณลักษณะพื้นฐาน  นอกเกณฑราคากลาง สํานักงบ
ประมาณ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2564 

โต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายคาโต๊ะคอมพิวเตอร
    คุณลักษณะพื้นฐาน  นอกเกณฑราคากลาง สํานักงบ
ประมาณ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2564 

ครุภัณฑกีฬา

เครื่องเลนสนาม พร้อมติดตั้ง ศพด.บ้านหนองขาม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายคาเก้าอี้สํานักงาน 
    คุณลักษณะพื้นฐาน  เกณฑราคากลาง สํานักงบประมาณ ตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2564 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้าง รั้วพร้อมป้าย ศพด.ตาเนิน จํานวน 200,000 บาท

รายการปริมาณงานและราคา ตามโครงการฯ ที่ระบุไว้ในเอกสาร 
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และ Factor F ทั้งหมด
( กําหนดโดย องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน ) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,040,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,040,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,890,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน ) 
    รร.ตาเนินราษฏรวิทยาคาร         798,000  บาท
    รร.บ้านหนองขาม                    315,000 บาท
    รร.บ้านหนองแขม                    252,000 บาท
    รร.บ้านโกรกกุลา                     336,000 บาท
    รร.บ้านสามหลักพัฒนา              189,000 บาท
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/ว5061 
ลว 18   กรกฏาคม  2565  เรื่อง การจัดทํางบประมาณ
รับ จาย ด้านการศึกษา ปงบประมาณ 2566 
    

อุดหนุนโรงเรียนตาเนินราษฎรวิทยาคาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ  (รร.สังกัด สพฐ.)
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ
.ศ.2559

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโกรกกุลา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ  (รร.สังกัด สพฐ.)
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ
.ศ.2559

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ  (รร.สังกัด สพฐ.)
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ
.ศ.2559

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองขาม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ  (รร.สังกัด สพฐ.)
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ
.ศ.2559
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแขม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ  (รร.สังกัด สพฐ.)
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ
.ศ.2559

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 580,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทน อาสาบริบาลท้องถิ่น  จํานวน 2 อัตรา
    หนังสือ มท 0819.2 / ว 6290  
    เรื่อง การกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ระยะยาว
    หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทนและการจายคา
ตอบแทนของ อาสาบริบาลท้องถิ่น ของ อปท. ลว 18
 ตุลาคม 2562

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
    หนังสือ ดวนที่สุด มท 0808.2/ ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการของ อปท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายคาดําเนินการตางๆ โครงการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด
ออก
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557
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โครงการควบคุมป้องกันโรคติดตอและไมติดตอภายในหมูบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายคาดําเนินการตางๆ โครงการควบคุมป้องกันโรคติดตอ
และไมติดตอภายในหมูบ้าน
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายคาดําเนินการตางๆ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม ทรัพยสินของ อปท. 
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สวนงานสาธารณสุข  
หนังสือ ดวนที่สุด มท 0802.2/ ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําป อปท.

งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพที่สนใจให้ประชาชนทั้ง 14 หมุบ้าน จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตางๆ โครงการ จัดฝึกอบรมอาชีพที่
สนใจให้ประชาชน 14 หมูบ้าน
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท. พ.ศ.2557

โครงการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตางๆ โครงการ จัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผู้สูงอายุ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท. พ.ศ.2557

โครงการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลตาเนิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตางๆ โครงการสงเสริมกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพสตรีตําบลตาเนิน
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท. พ.ศ.2557

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการในการดูแล
สุขภาพและสภาวะจิตที่ดี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตางๆ โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการในการดูแลสุขภาพและสภาวะจิตที่ดี
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท. พ.ศ.2557
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,152,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,512,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,512,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 760,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปรากฏตาม
แผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  ดังตอไปนี้
     - พนักงานสวนตําบล สังกัด กองชาง องคการบริหารสวน
ตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น. พ.ศ. 2563

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ  พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปรากฏ
ตามแผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  ดังตอไปนี้
      - พนักงานสวนตําบล สังกัด กองชาง องคการบริหารสวน
ตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น. พ.ศ. 2563

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 -
 2566 )  ดังตอไปนี้
     - พนักงานสวนตําบล สังกัด กองชาง องคการบริหารสวน
ตําบล
        พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        พรบ.เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2544
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 664,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน พนักงานจ้าง ตําแหนง ปรากฏตาม
แผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  ดังตอไปนี้
    - พนักงานจ้าง สังกัด กองชาง องคการบริหารสวนตําบล
        ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
        เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 
ลว 19 สิงหาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของ พนักงานจ้าง ตําแหนง ปรากฏตาม
แผนอัตรากําลังสามป ( พ.ศ.2564 - 2566 )  ดังตอไปนี้
     - พนักงานจ้าง สังกัด กองชาง องคการบริหารสวนตําบล
        ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
        เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 
ลว 19 สิงหาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท
    เชน คาตอบแทนเงินประโยชนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
          คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
    หนังสือ มท 0808.4 / 3652 ลว 17 พฤศจิกายน 2553 
    เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

วันที่พิมพ : 30/1/2566  15:40:30 หน้า : 41/52



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองชาง ตามแผน
อัตรากําลังสามป (พ.ศ.2564-2566)
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน พนักงานสวนตําบล สังกัด กองชาง 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการกองชาง
    เชน คาถายเอกสาร ฯลฯ
    หนังสือ ดวนที่สุด มท 0808.2/ ว 1657  ลว 16
 กรกฎาคม 2556 
    เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปของ อปท.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
    เชน คาลงทะเบียนฯ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
 พ.ศ.2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม ทรัพยสิน ของ อปท.
    หนังสือ ดวนมาก  มท 0808.2 / ว 1567  ลว 6
 สิงหาคม 2556
    เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท รายรับ - ราย
จาย ประจําป ขององคการปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุสํานักงาน ในกิจการกองชาง
    หนังสือ ดวนมาก  มท 0808.2 / ว 1567  ลว 6
 สิงหาคม 2556
    เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท รายรับ - ราย
จาย ประจําป ขององคการปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
    หนังสือ ดวนมาก  มท 0808.2 / ว 1567  ลว 6
 สิงหาคม 2556
    เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท รายรับ - ราย
จาย ประจําป ขององคการปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง
    หนังสือ ดวนมาก  มท 0808.2 / ว 1567  ลว 6
 สิงหาคม 2556
    เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท รายรับ - ราย
จาย ประจําป ขององคการปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
    หนังสือ ดวนมาก  มท 0808.2 / ว 1567  ลว 6
 สิงหาคม 2556
    เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท รายรับ - ราย
จาย ประจําป ขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร
    หนังสือ ดวนมาก  มท 0808.2 / ว 1567  ลว 6
 สิงหาคม 2556
    เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท รายรับ - ราย
จาย ประจําป ขององคการปกครองสวนท้องถิ่น

งานไฟฟ้าและประปา รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาปรับปรุงและซอมแซมระบบไฟฟ้าภายใน อาคารสํานักงาน 
(ห้องประชุม)

จํานวน 60,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
    (ปรับปรุงและซอมแซมระบบไฟฟ้า ห้องประชุม )
    หนังสือ มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธันวาคม 2559 
    เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ อปท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุสํานักงาน เชน ถังขยะ  ฯลฯ
    หนังสือ ดวนมาก  มท 0808.2 / ว 1567  ลว 6
 สิงหาคม 2556
    เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท รายรับ - ราย
จาย ประจําป ขององคการปกครองสวนท้องถิ่น  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 370,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลตาเนิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการ โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดตําบลตาเนิน 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานแขงชันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา อปท.พ.ศ.2559

โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬา อบต.สัมพันธ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการ โครงการจัดการแขงขันกีฬา อบต
.สัมพันธ 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานแขงชันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา อปท.พ.ศ.2559

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกาย ประจําหมูบ้าน หมุ 14 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา ครุภัณฑกีฬา (เครื่องออกกําลังกาย ประจําหมู
บ้าน หมุ 14) 
    ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เครื่องออกําลังกาย ประจําหมูบ้าน หมู  12 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา ครุภัณฑกีฬา (เครื่องออกกําลังกาย ประจําหมู
บ้าน หมุ 12) 
    ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกอเจดียทราย จํานวน 30,000 บาท

คาดําเนินการโครงการกอเจดียทราย
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564  

โครงการงานสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผู้สูงอายุในเขตตําบล
ตาเนิน

จํานวน 100,000 บาท

คาดําเนินการ โครงการงานสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผู้สูง
อายุในเขตตําบลตาเนิน 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564  

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

คาดําเนินการ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา      
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564  

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 70,000 บาท

คาดําเนินการ โครงการประเพณีลอยกระทง 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564  

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

คาดําเนินการโครงการสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,758,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,658,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,658,700 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย ตาเนิน  - โนนคูณ 
ขนาด  กว้าง 5.00 ม.ยาว  30.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือ มีพื้นที่เท
คอนกรีตไมน้อยกวา 150 ตารางเมตร ลงไหลทางสองข้าง ตามสภาพ
พื้นที่  (งบประมาณ 95,600 บาท แผนฯ หน้า 70 ข้อที่ 5 )

จํานวน 95,600 บาท

รายการปริมาณงานและราคา ตามโครงการฯ ที่ระบุไว้ในเอกสาร 
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และ Factor F ทั้งหมด
( กําหนดโดย องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน )    

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน  หมูที่  13 
จาก บ้านนายจํานง นิขุนทด ถึง  หน้าวัดราชภูมิ ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม
น้อยกวา  150.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหลทางสองข้างตามสภาพ
พื้นที่
  งบประมาณ 96,800 บาท (แผนหน้า  118   ที่  67   )

จํานวน 96,800 บาท

รายการปริมาณงานและราคา ตามโครงการฯ ที่ระบุไว้ในเอกสาร 
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และ Factor F ทั้งหมด
( กําหนดโดย องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน ) 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน หมูที่ 11 
ซอยบ้านนายสมร เกสันเทียะ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 23.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง ข้างละไมน้อยกวา 
0.50 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมน้อยกวา 10.35 ลูกบาศก
เมตร งบประมาณ 40,900 บาท (แผน หน้า 110 ที่ 56 ข้อ 1)

จํานวน 40,900 บาท
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสีชุมชน ถึงโรงเรียน
บ้านหนองแขม  หมูที่ 6  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 150.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงไหลทางสองข้างตามสภาพพื้นที่  งบประมาณ 96,800 
บาท (แผนหน้า  89   ข้อที่  30 )

จํานวน 96,800 บาท

รายการปริมาณงานและราคา ตามโครงการฯ ที่ระบุไว้ในเอกสาร 
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และ Factor F ทั้งหมด
( กําหนดโดย องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน ) 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลัง อบต.ไปโรงจอดรถ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 200.00 ตารางเมตร พร้อมไหลทางสอง
ข้างตามสถาพพื้นที่ (แผนหน้า 127 ที่ 110)

จํานวน 118,900 บาท

โครงการกอสร้างถนนยกรองพูนดิน จากบ้านนายคะเนียง บุญหนา 
ถึง ต.รังงาม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมน้อยกวา 650.00 ลูกบาศกเมตร 
พร้อมลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมน้อยกวา 170.00 ลูกบาศก
เมตร งบประมาณ 152,900 บาท (แผนหน้า 100 ที่ 45)

จํานวน 152,900 บาท

โครงการกอสร้างรองระบายน้ําทิ้งจากบ้าน นายอ๊อด  วรกุล ถึงบ้าน 
นางฉวี  โพธิ์นอก หมูที่ 12 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
ยาว 27 เมตร 
งบประมาณ 95,700 บาท (แผนหน้า 144  ที่  35  ข้อ  1 )

จํานวน 95,700 บาท

รายการปริมาณงานและราคา ตามโครงการฯ ที่ระบุไว้ในเอกสาร 
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และ Factor F ทั้งหมด
( กําหนดโดย องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน ) 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา ม.9 (จุดบ้านนางเรไร  ค้า
โค  -  วัดบ้านสามหลักพัฒนา) งบประมาณ 100,000 บาท (แผน
หน้า  152   ที่  55)

จํานวน 100,000 บาท

รายการปริมาณงานและราคา ตามโครงการฯ ที่ระบุไว้ในเอกสาร 
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และ Factor F ทั้งหมด
( กําหนดโดย องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน ) 
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โครงการขุดบอขยะ อบต.ตาเนิน ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร  เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดุนขุดไมน้อย
กวา 6,960 ลูกบาศกเมตร

จํานวน 295,200 บาท

รายการปริมาณงานและราคา ตามโครงการฯ ที่ระบุไว้ในเอกสาร 
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และ Factor F ทั้งหมด
( กําหนดโดย องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน ) 

โครงการตอเติมอาคารสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาเนิน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร (แผนหน้า 129 ที่ 123)

จํานวน 340,900 บาท

โครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าสองสวางพลังงานแสงอาทิตยในเขต
ตําบลตาเนิน  
หมูที่ 14   งบประมาณ 112,000 บาท

จํานวน 112,000 บาท

รายการปริมาณงานและราคา ตามโครงการฯ ที่ระบุไว้ในเอกสาร 
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และ Factor F ทั้งหมด
( กําหนดโดย องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน ) 

โครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าสองสวางพลังงานแสงอาทิตยในเขต
ตําบลตาเนิน  
หมูที่ 4  งบประมาณ 112,000 บาท

จํานวน 112,000 บาท

โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงจอดรถ อบต.ตาเนิน ขนาด
กว้าง 13.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 312 ตาราง (แผนหน้า 126 ที่ 104)

จํานวน 114,600 บาท

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย ที่นา นาย
ชิน นามกิ่ง ถึง ที่นา นางละมุน ชมดานกลาง หมูที่ 11 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 754.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
น้อยกวา 226.20 ลูกบาศกเมตร 
งบประมาณ 59,000 บาท (แผนหน้า   112  ที่  58  ข้อ  1)

จํานวน 59,000 บาท

รายการปริมาณงานและราคา ตามโครงการฯ ที่ระบุไว้ในเอกสาร 
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และ Factor F ทั้งหมด
( กําหนดโดย องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน ) 
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายโนนคูณคลองหนองไผแยก
ป่าช้าบ้านหนองแขม หมูที่ 7 ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 950.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมน้อยกวา 285.00 
ลูกบาศกเมตร งบประมาณ 90,100 บาท (แผนหน้า  93  ข้อ  4)

จํานวน 90,100 บาท

รายการปริมาณงานและราคา ตามโครงการฯ ที่ระบุไว้ในเอกสาร 
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และ Factor F ทั้งหมด
( กําหนดโดย องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน ) 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟัลติกภายในหมูบ้าน  หมูที่  5 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร  หนา 0.04 ม.หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 279.00 ตารางเมตร                      งบประมาณ 
99,700 บาท  (แผนหน้า  88   ข้อที่  28)

จํานวน 99,700 บาท

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ตาเนิน ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร (แผนหน้า 128 ที่ 
122)

จํานวน 340,900 บาท

โครงการปรับปรุงซอมแซมแอลฟัลทติกภายในหมูบ้าน  หมูที่  3 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.04 ม.หรือมีพื้นที่ไม
น้อยกวา 276.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 98,700 บาท  (แผนหน้า  76  ข้อที่  14)

จํานวน 98,700 บาท

รายการปริมาณงานและราคา ตามโครงการฯ ที่ระบุไว้ในเอกสาร 
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และ Factor F ทั้งหมด
( กําหนดโดย องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน ) 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีตภายในหมูบ้าน  หมู
ที่  10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.04 ม.หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 276.00 ตารางเมตร (จุดบ้านนางสําเราญ  ชนะภัย  
ถึง  บ้านนาย  บุญสง อยูปาน)
งบประมาณ 98,700 บาท (แผนหน้า 110 ที่  55   ข้อ   2)

จํานวน 98,700 บาท

โครงการเสริมลูกรังคลองบงพร้อมปรับเกรด หมูที่ 2 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 555.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมน้อยกวา 333.00 ลูกบาศกเมตร (แผน หน้า  74  ที่    10)  งบ
ประมาณ 99,300 บาท  (แผนหน้า  74  ข้อที่  10)

จํานวน 99,300 บาท

รายการปริมาณงานและราคา ตามโครงการฯ ที่ระบุไว้ในเอกสาร 
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และ Factor F ทั้งหมด
( กําหนดโดย องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน ) 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 63,400 บาท

งบลงทุน รวม 63,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,400 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา  เครื่องยนตดีเซล    จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 63,400 บาท

เพื่อจายคาครุภัณฑการเกษตร (เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนต
ดีเซล จํานวน 1 เครื่อง
    คุณลักษณะพื้นฐาน   เกณฑราคากลาง สํานักงบ
ประมาณ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2564
(1) สูบน้ําได้ 1,750 ลิตรตอนาที
(2) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช้เครื่องยนตดีเซล
(3) ขนาดทอสงไมน้อยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
(4) สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
(5) สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
(6) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนตต้องมี
ครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาดําเนินการตางๆ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557
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โครงการฟนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ( กําจัดวัชพืช ผัก
ตบชวา พัฒนาหนองน้ําใส  หม 6 บ้านหนองแขม )

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาดําเนินการตางๆ โครงการฟนฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม กําจัดวัชพืช ผักตบชวา พัฒนา
หนองน้ําใส หมู 6 บ้านหนองแขม ตําบลตาเนิน อําเภอเนิน
สงา ชัยภูมิ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557

โครงการฟนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ( กิจกรรม สร้าง
ถนนสวย ด้วยต้นไม้  )

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาดําเนินการตางๆ โครงการฟนฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ( กิจกรรม สร้างถนนสวยด้วยต้นไม้ ) 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557

โครงการฟนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ( คลองสวย น้ําใส 
)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาดําเนินการตางๆ โครงการฟนฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (กิจกรรม คลองสวย น้ําใส ) 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557

โครงการฟนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ปรับปรุงภูมิทัศน 
 อบต.ตาเนิน)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายคาดําเนินการตางๆ โครงการฟนฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ( ปรับปรุงภูมิทัศน อบต.ตาเนิน )
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2557
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