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ปี 2564 ปี 2565

156.00 0.00 0.00 %

5,264.05 0.00 0.00 %

99,837.68 360,000.00 55.56 %

376,472.44 220,000.00 0.00 %

481,730.17 580,000.00

0.00 0.00 0.00 %

0.00 0.00 0.00 %

153,540.00 100,000.00 25.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

700.00 7,500.00 -86.67 %

8,949.00 13,000.00 -31.54 %

440.00 1,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

100.00 6,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

3,990.00 10,000.00 -60.00 %

0.00 45,000.00 0.00 %

หน้า : 1/1

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง
อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 77.00 0.00

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 2,259.42 0.00

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 64,365.86 560,000.00

     ภาษีป้าย 212,973.00 220,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 279,675.28 780,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 58.20 0.00

     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 3,200.00 0.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 120,520.00 125,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 700.00 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจ าหน่าย 7,870.00 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 7,143.00 8,900.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 840.00 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง 0.00 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 6,075.00 6,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 50.00 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 259,833.00 4,000.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ 48,750.00 45,000.00



หน้า : 1/1

0.00 1,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

3,677.00 1,700.00 0.00 %

10,560.00 19,800.00 -42.42 %

181,956.00 210,000.00

133,420.33 150,000.00 0.00 %

1,000.00 0.00 0.00 %

134,420.33 150,000.00

7,876.01 10,000.00 0.00 %

7,876.01 10,000.00

256,090.98 252,000.00 0.00 %

8,629,444.11 8,800,000.00 0.00 %

1,371,367.72 1,200,000.00 0.00 %

18,238.92 43,000.00 0.00 %

2,563,709.48 2,700,000.00 0.00 %

0.00 0.00 0.00 %

22,952.20 22,000.00 0.00 %

14,127.94 23,000.00 0.00 %

3,881,497.00 4,400,000.00 0.00 %

1,020.00 0.00 0.00 %

9,774.40 10,000.00 0.00 %

16,768,222.75 17,450,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม 0.00 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 0.00 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,300.00 1,700.00

     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 19,430.00 11,400.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 476,769.20 210,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบ้ีย 149,585.67 150,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ 0.00 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 149,585.67 150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 13,840.00 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,840.00 10,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีรถยนต์ 254,445.38 252,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,102,856.97 8,800,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,210,345.53 1,200,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 17,632.07 43,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,387,202.06 2,700,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 15.33 0.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 21,052.66 22,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 21,125.79 23,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย 4,464,181.00 4,400,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 0.00 0.00

     ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 3,806.60 10,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,482,663.39 17,450,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
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7,727,312.77 7,400,000.00 0.00 %

7,727,312.77 7,400,000.00

25,301,518.03 25,800,000.00

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 7,286,830.00 7,400,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 7,286,830.00 7,400,000.00

รวมทุกหมวด 24,689,363.54 26,000,000.00
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 6,680,259 บาท

เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน 154,560 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำท ำศพให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ และ

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบแก่กองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลรอบเมือง 
เงินช่วยพิเศษ

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลรอบเมือง
สมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลรอบเมือง 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร จ ำนวน 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพภำคประชำชน (สปสช.) 100,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 372,000 บำท

เงินส ำรองจ่ำย 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสำธำรณภัยเกิดข้ึน  หรือ

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพผู้ป่วย

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 981,600 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียควำมพิกำรในเขตต ำบลรอบเมือง ท่ีมี

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 2,997,600 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุในเขตต ำบลรอบเมือง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรำยปี ในอัตรำร้อยละ 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงำนจ้ำงของ

งบกลาง 4,912,760 บาท

งบกลาง 4,912,760 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 26,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 4,912,760 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเมือง
อ ำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
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เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วนต ำบล 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้บริหำรท้องถ่ิน 25,000 บำท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 44,200 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 1,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิเบิกได้

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 294,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรท่ีเป็นประโยชน์ตแก่องค์กร

งบด าเนินงาน 2,461,011 บาท

ค่าตอบแทน 374,200 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำว ให้แก่พนักงำนจ้ำง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 418,488 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจจ ำนวน 1 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 210,000 บำท
.1 เงินประจ ำต ำแหน่งปลัดฯ เดือนละ 14,000 บำท 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,205,240 บำท
1.1 เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนปลัดองค์กำรบริหำรส่วน

1.1 เงินค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือจ่ำย
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,857,728 บาท

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือจ่ำย
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ 676,800 บำท

1.1 เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือจ่ำย
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,400 บำท

1.1 เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

1.1 เงินเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,361,520 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 514,080 บำท

งบบุคลากร 4,219,248 บาท
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เพ่ือจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  เช่น  ไมโครโฟน  เทปพันสำยไฟ  

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุและส่ิงของต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม 
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท

ค่าวัสดุ 435,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 90,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 139,011 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง 

โครงกำรอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้กับคณะผู้บริหำร 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม  

โครงกำรเลือกต้ังผู้บริหำรท้องถ่ินและสมำชิกสภำท้องถ่ิน 10,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ังซ่อมผู้บริหำร

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมส ำหรับ

ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้หรือพวงมำลำ 3,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย  ช่อดอกไม้หรือพวงมำลำในกิจกำร  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 175,300 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับผู้บริหำร  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  กำร
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 30,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ ค่ำซักฟอก 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรประชำชนของ 25,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก  จ ำนวน  7  คน ๆ ละ 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ 27,500 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 756,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรส ำหรับนำยกองค์กำร
ค่าใช้สอย 1,445,811 บาท
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เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน(ค่ำจ้ำง)ให้แก่พนักงำนจ้ำง  ดังน้ี

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 275,640 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลภำยในกองคลัง ดังน้ี
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,531,440 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,201,800 บำท

งานบริหารงานคลัง 2,040,030 บาท

งบบุคลากร 1,531,440 บาท

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 6,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 35,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรโทรคมนำคม  เช่น  ค่ำโทรภำพ  ค่ำเท

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเมือง

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเมือง

ค่ำไฟฟ้ำ 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเมืองให้แก่

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอ่ืน  เช่นมิเตอร์น้ ำ - ไฟฟ้ำ  สมอเรือ  
ค่าสาธารณูปโภค 206,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึก
วัสดุอ่ืน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น  ขำต้ังกล้อง  
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น  แก๊สหุงต้ม  
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น  ไขควง  
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 205,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง  เช่น  ไม้ต่ำง ๆ ค้อน คีม น้ ำมัน
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น  หม้อ  กระทะ  
วัสดุก่อสร้ำง 30,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์  โทรเลข ธนำณัติ  ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณี

ค่าสาธารณูปโภค 7,000 บาท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 7,000 บำท

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น ป้ำยไวนิล 

วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุและส่ิงของต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง 
ค่าวัสดุ 55,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมส ำหรับ
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 34,600 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกส ำรวจพ้ืนท่ีกำรใช้ประโยชน์ในท่ีดินในต ำบล

ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเพ่ือช่วยเหลืองำนธุรกำรกองคลัง 108,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเพ่ือช่วยเหลืองำนพัสดุ  

ค่าใช้สอย 232,600 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกำรศึกษำบุตร ของพนักงำนส่วนต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
ค่ำเช่ำบ้ำน 48,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

ค่าตอบแทน 213,990 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 150,990 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 
งบด าเนินงาน 508,590 บาท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรลดและป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน 15,000 บำท

งบด าเนินงาน 25,000 บาท

ค่าใช้สอย 15,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง 
งานจราจร 25,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำซ่อมแซมรถดับเพลิงอเนกประสงค์ 500,000 บำท

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 52,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโซล่ำเซลล์  

ค่าครุภัณฑ์ 552,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำรวจ เช่น  บันไดอลูมิเนียม    ฯลฯ
งบลงทุน 552,500 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น  วำล์วน้ ำดับเพลิง 
วัสดุส ำรวจ 5,000 บำท

ค่าวัสดุ 15,000 บาท

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 10,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมจัดต้ัง/ทบทวนชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมจัดต้ัง/ทบทวน

โครงกำรฝึกอบรม อปพร. ประจ ำต ำบลรอบเมือง 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมจัดต้ัง/

โครงกำรเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเตรียมพร้อมรับมือภัย

ค่าใช้สอย 160,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 26,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรให้แก่ อปพร. ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีจุดบริกำร

งบด าเนินงาน 201,000 บาท

ค่าตอบแทน 26,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 753,500 บาท



หน้ำ : 1/1
วันท่ีพิมพ์ : 7/11/2565  08:36:21

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 36,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 120,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
ค่าใช้สอย 542,685 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 1,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ ให้แก่พนักงำน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 118,860 บำท
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่

งบด าเนินงาน 844,690 บาท

ค่าตอบแทน 165,860 บาท

-เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ 
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 46,620 บำท

-เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 112,800 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ เดือน
เงินวิทยฐำนะ 42,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี      
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,306,200 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,062,780 บำท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 2,281,090 บาท

งบบุคลากร 1,306,200 บาท

วัสดุจรำจร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุจรำจร เช่น  สัญญำณไฟกระพริบ  

ค่าวัสดุ 10,000 บาท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย 20,000 บาท

อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนโนนกอก หมู่ท่ี 1  ต.รอบ
แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล 20,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนโนนกอก หมู่ท่ี 1 130,200 บำท

งบเงินอุดหนุน 130,200 บาท

เงินอุดหนุน 130,200 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรม และ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 111,145 บำท
 เพ่ือจ่ำยเป็น

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำซ้ือส่ิงของต่ำง ๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่ำง  ๆเช่น 
ค่าวัสดุ 136,145 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 246,285 บำท
          เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ 

โครงกำรส่งเสริมสภำเด็กและเยำวชนต ำบลรอบเมืองต่อต้ำนกำรทุจริต 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมสภำเด็กและ

โครงกำรจ้ำงงำนนักเรียน นักศึกษำช่วงปิดภำคเรียน 60,000 บำท
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจ้ำงนักเรียน นักศึกษำ  ท่ีก ำลัง

โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็ก

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนฝึกอบรมส ำหรับ พนักงำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
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จ ำนวนค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 96,980 บำท

งบด าเนินงาน 315,880 บาท

ค่าตอบแทน 197,580 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงท่ัวไป

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนจ้ำงท่ัวไป สังกัดกองสวัสดิกำร

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 809,760 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถ่ินประจ ำปีและเงินปรับปรุง

งบบุคลากร 971,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 971,760 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน จ ำนวน 4 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 1,287,640 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 80,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 80,000 บาท

เงินอุดหนุน 80,000 บาท

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน

โครงกำรต ำบลรอบเมืองสะอำดสมำร์ท 3 ดี 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรต ำบลรอบเมืองสะอำด 

โครงกำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อต ำบลรอบเมือง 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและควบคุม

ค่าใช้สอย 111,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 120,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงในระยะ

งบด าเนินงาน 231,000 บาท

ค่าตอบแทน 120,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 311,000 บาท
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รวมงบบุคลากร 1,310,120 บาท

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรให?ควำม
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,148,721 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย 20,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสวัสดิกำรสังคม
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 20,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองใช้ส ำนักงำนท่ีใช้ปฏิบัติงำน
วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,000 บำท

ค่าวัสดุ 26,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน/สัมมนำส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลและผู้

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 27,300 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

เพ่ือจ่ำยเป็น
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบลตำม
ค่าใช้สอย 92,300 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 30,600 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิท่ีได้รับ

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
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ค่าวัสดุ 137,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 22,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่ำง  ๆเช่น  

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 20,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน/สัมมนำส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 36,400 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

เพ่ือจ่ำยเป็น
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

 - ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 คนๆละ 9,000 
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 20,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 108,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบลตำม
ค่าใช้สอย 214,400 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 29,800 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 90,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ดังน้ี

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 206,401 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี

งบด าเนินงาน 687,601 บาท

ค่าตอบแทน 336,201 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 182,660 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน (ค่ำจ้ำง) แก่พนักตำมภำรกิจ จ ำนวน ๑ 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงองค์กำร

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,085,460 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลในกองช่ำง ดังน้ี

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,310,120 บาท
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จ ำนวนค่ำจ้ำงเหมำคนงำนเก็บขยะมูลฝอย 216,000 บำท

ค่ำก ำจัดขยะมูลฝอย 405,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก ำจัดขยะมูลฝอย  เดือนละ  45  ตัน ๆ ละ 750.-  

ค่าใช้สอย 621,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 621,000 บาท

งบด าเนินงาน 621,000 บาท

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 362,000 บำท
1. เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ  บ้ำนกกบก หมู่ท่ี 3 (สำยบ้ำนกก

อุดหนุนกำรประปำส่วนภูมิภำค 683,500 บำท
1. เพ่ือขยำยเขตระบบน้ ำประปำ บ้ำนข้ีเหล็กใหญ่ หมู่ท่ี 2 (สำย

เงินอุดหนุน 1,045,500 บาท

เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ

งานไฟฟ้าและประปา 1,045,500 บาท

งบเงินอุดหนุน 1,045,500 บาท

เคร่ืองสูบน้ ำโซล่ำเซลล์ บริเวณสะพำนบ้ำนนำยจอม ต่อสกุล บ้ำนกก 63,000 บำท
เพ่ือติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำโซล่ำเซลล์  ตำมโครงกำรติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำโซ

เคร่ืองสูบน้ ำโซล่ำเซลล์ บริเวณสระวัด บ้ำนกกบก หมู่ท่ี 3 ต ำบลรอบ 88,000 บำท
เพ่ือติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำโซล่ำเซลล์   ตำมโครงกำรติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำ

ค่าครุภัณฑ์ 151,000 บาท

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  โปรแกรม    
งบลงทุน 151,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแผ่นป้ำยหรือแผงปิดประกำศ กระดำษเขียน   
วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตร  เช่น  วัสดุเพำะช ำ
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำงต่ำงๆเช่น 
วัสดุกำรเกษตร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เช่น หลอดไฟฟ้ำ ฟิวส์  
วัสดุก่อสร้ำง 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ    
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 50,000 บำท
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เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบเงินอุดหนุน 65,000 บาท

เงินอุดหนุน 65,000 บาท

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆแก่กลุ่ม

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม เข่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

โครงกำรส่งเสริมผู้สูงอำยุและสถำบันครอบครัวต ำบลรอบเมือง 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรจัดงำนหรือจัดกิจกรรม เข่น ค่ำ

โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้สูงอำยุและบุคคลท่ีเข้ำสู่วัยสูงอำยุ 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรด ำเนินงำน เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมประชำคมหมู่บ้ำน/ต ำบล 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรจัดประชุม

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

โครงกำรปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยประจ ำหมู่บ้ำน 50,000 บำท
(กองกำรศึกษำ)  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยประจ ำ

โครงกำรปรองดองสมำนฉันท์ 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปรองดองสมำนฉันท์  

โครงกำร อบต.สัญจร  พบประชำชน 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร อบต.สัญจร พบ

ค่าใช้สอย 315,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 380,000 บาท

งบด าเนินงาน 315,000 บาท

โครงกำรก ำจัดผักตบชวำและวัชพืชในคลองสำธำรณะ ภำยในเขต 20,000 บำท
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร เช่น ค่ำน้ ำมัน

ค่าใช้สอย 20,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

งานบ าบัดน้ าเสีย 20,000 บาท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนเก็บขยะ  จ ำนวน  2  คน ๆ ละ 
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ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต บ้ำนโนนกอก หมู่ท่ี 1 (สำยหลังวัด)  224,000 บำท

งบลงทุน 3,203,500 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,203,500 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมกำรจัดงำน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง 3,203,500 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมกำรจัดงำน
โครงกำรส่งเสริมกำรจัดงำนวันเข้ำพรรษำ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรจัดงำนประเพณี
โครงกำรส่งเสริมกำรจัดงำนประเพณีบุญเดือน 6 40,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรจัดงำนประเพณีวันลอยกระทง 40,000 บำท

งบด าเนินงาน 90,000 บาท

ค่าใช้สอย 90,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์กำรกีฬำ เช่น ลูกฟุตบอล 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 90,000 บาท

ค่าวัสดุ 40,000 บาท

วัสดุกีฬำ 40,000 บำท

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเช่ือมควำมสำมัคคีต ำบลรอบเมือง 60,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเช่ือมควำมสำมัคคี

โครงกำรแข่งขันกีฬำท้องถ่ินสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติดอ ำเภอเมืองชัยภูมิ 40,000 บำท
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมโครงกำรแข่งขันกีฬำท้องถ่ิน

ค่าใช้สอย 100,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 140,000 บาท

งบด าเนินงาน 140,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) ในกำรแก้ปัญหำควำมเดือดร้อน 40,000 บำท
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนในกำร

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ช่วยเหลือประชำชนอ ำเภอเมือง
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชำชน ระดับอ ำเภอ 25,000 บำท
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 - ปรับปรุงขยำยไหล่ทำง กว้ำง 1.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร สูง

โครงกำรปรับปรุงดำดคอนกรีต  บ้ำนกกบก หมู่ท่ี 3 (สำยบ้ำนนำย 61,000 บำท

- ปรับปรุงขยำยไหล่ทำงกว้ำง 1.00 เมตร ยำว 207.00 เมตร หนำ
โครงกำรปรับปรุงขยำยไหล่ทำง บ้ำนมอดินแดง หมู่ท่ี 4 คุ้มอุดมสุข 84,000 บำท

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงขยำยไหล่ทำง บ้ำนกกบก หมู่ท่ี 3 (สำยบ้ำนนำยขันธ์ 21,000 บำท

โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำสำธำรณะโซล่ำเซลล์  มอดินแดง หมู่ท่ี  4  ต ำบล 54,000 บำท
ติดต้ังโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง  ขนำดเสำไฟฟ้ำสูง  4.00  เมตร  พร้อม

โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำสำธำรณะโซล่ำเซลล์  บ้ำนกกบก หมู่ท่ี  3  ต ำบล 36,000 บำท
ติดต้ังโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง  ขนำดเสำไฟฟ้ำสูง  4.00  เมตร  พร้อม

โครงกำรติดต้ังโฟฟ้ำสำธำรณะโซล่ำเซลล์  บ้ำนข้ีเหล็กใหญ่  หมู่  2  48,000 บำท
ติดต้ังโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง  ขนำดเสำไฟฟ้ำสูง  4.00  เมตร  พร้อม

- ก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำด 1.80 x 1.80  
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

- ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 160.00 เมตร หนำ 
โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียม บ้ำนโนนกอก หมู่ท่ี 1 (สำยนำนำยละ 257,000 บำท

- ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 120.00 เมตร หนำ 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนมอดินแดง หมู่ท่ี 4 สำย 472,000 บำท

- ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 115.00 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนมอดินแดง หมู่ท่ี 4 คุ้ม 214,000 บำท

- ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนกอก หมู่ท่ี 1 คุ้มฟ้ำ 202,000 บำท

- ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 83.00 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนกอก หมู่ท่ี 1 (สำย 224,000 บำท

- ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 17.00 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนกอก  หมู่ท่ี 1 (สำย 193,000 บำท

- ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.00เมตร ยำว 70.00 เมตร 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนข้ีเหล็กใหญ่ หมู่ท่ี 2 คุ้ม 30,000 บำท

- ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 140.00 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนข้ีเหล็กใหญ่ หมู่ท่ี 2 คุ้ม 175,500 บำท

- ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต กว้ำง 2.50 เมตร ยำว 121.00 เมตร หนำ 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนข้ีเหล็กใหญ่ หมู่ท่ี 2  คุ้ม 413,000 บำท

- ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 76.00 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนกกบก หมู่ท่ี 3  (สำย 183,000 บำท
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จ ำนวนวัสดุกำรเกษตร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร  เช่น  สปริงเกอร์  จอบหมุน  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
ค่าวัสดุ 10,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรวมใจไทย  ปลูกต้นไม้
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 5,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ

โครงกำรรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน 5,000 บำท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย 10,000 บาท

 - ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร ยำว 34.00 เมตร 
แผนงานการเกษตร

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 20,000 บาท

- ปรับปรุงถนนคอนกรีต กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 30.00 เมตร หนำ 
โครงกำรปรับปรุงร่องระบำยน้ ำ บ้ำนมอดินแดง หมู่ท่ี 4 คุ้มอุดมสุข 65,000 บำท

-  ก้นคลองกว้ำง 0.80 เมตร ยำว 80.00 เมตร ตำมแบบ อบต.รอบ
โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนมอดินแดง หมู่ท่ี 4 คุ้ม 109,000 บำท

- ก้นคลองกว้ำง 0.80 เมตร ยำว 16.00 เมตร ตร.ม ตำมแบบ อบต.
โครงกำรปรับปรุงดำดคอนกรีต  บ้ำนกกบก หมู่ท่ี 3 (สำยบ้ำนนำยสุพิน 138,000 บำท
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 26,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเมือง
อ ำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
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